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WSTEJP
Okreslenie „philosophia perennis" ukul Leibniz, ale rzecz

t ktora ono
okresla - metafizyka, ktora bosk^ Rzeczywistosc uznaje za substancje
swiata rzeczy, istot zywych i umyslow, psychologia, ktora w duszy widzi
cos podobnego do boskiej Kzeczywistosci lub nawet z ni^ tozsamego i

etyka, ktora ostateczny eel czlowieka znajduje w poznaniu immanentnej
itranscendentnej Podstawy bytu « rzecz ta jest pdwieczna i uniwersalna
Podstawy filozofii wieczystej mozna znaleze w tradycyjnej wiedzy ludow
pierwotnych kazdego regionu swiata, a jej w pelni rozwiniete formy znaj-
dujemy w kazdej z wyzszych religii. Pewnq wersje tego „najwyzszego
wspolnego rmanownika" wszelkich wczesniejszych i pozniejszych teolo-
gn powierzono pismu ponad dwadziescia piec wiekow temu, a od tamtego
czasu tym niewyczerpywalnym tematem zajmowano sie raz po raz z
.punktu widzenia kazdej tradyeji religijnej i we wszystkich glownych
jezykach Azji i Europy. Na dalszych stronach tej ksiqzki zgromadzilem
pewn^ ilosc fragmentow odnosnych pism, wybranych przede wszystkim
ze wzgledu na ich znaczenie - poniewaz dobrze ilustrujq jakis szczegolny
punkt ogolnego systemu filozofii wieczystej - ale takze ze wzgledu na ich
piekno i ze wzgledu na to, jak bardzo godne sq zapamietania, Fragmenty
te zostaly uporz^dkowane w ramach okreslonych tematow i - by tak rzec
- osadzone w moim wlasnym komentarzu, ktory ma na celu ilustrowac je
i wiqzac, rozwijac i, gdy jest to konieczne, takze objasniac,
Poznanie jest funkejq bytu. Gdy.zmianie ulega byt poznaj^cego, odpo-

wiedmej znname ulega takze natura i zakres jego poznania. Na przyklad
byt dziecka wskutek wzrostu i wychowania przeksztalca sie w byt czlo-
wieka doroslego; do skutkow tej przemiany nalezy takze rewolucyjna
zmiana sposobu poznawania oraz zakresu i charakteru rzeczy poznawa-
nych, W miare jak jednostka sie rozwija, jej wiedza nabiera podVzgle-dem formy charakteru bardziej pojeciowego 1 systematycznego, a odno-
sz^ca sie do faktow, utylitarna tresc tej wiedzy wzrasta niepomiernie.
Ale te korzysei mamy za cene pewnego pogorszenia jakosci bezposred-
mego postrzegania, stepienia i utraty intuicji. Uwzglednijmy takze zmia-
ne, jakq uczony potrafi mechanicznie wywoiac w swoim bycie za pomoca
narzedzi badawczych. Astronom wyposazony w spektroskop i szescdzie
sieciocalowy reflektor staje sie

p
jesli chodzi b zmysl wzroku, istotq nad-

ludzkq, a - jak mozna sie spodziewac ~ wiedza, ktorq posiada taka istota
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Qczu.
vt^i^nvm-rav umvslowym aspekcie bytu poznajacego

Zmiany w f^°^^^^ieJa, wp£w na jego wiedze.To, co

nie ^i«^^.™S^^SE Soty moraine decydujemy si'e z

wiemy, zalezy rowniez od to

f*
" J^j m<fsa . Praktyka moze zmienic

sobs zrobio. Mowiac slowam: WdhamaJ™^ £ otworzy6 przed

nasz horyzont teoretyczny, i to
^^JJ^dWledza ktorej nie mogliby-

nami nowe swiaty i dac nam nowe *£™£*te^aote bye osiagnieta

,,ny nigdy osiag^c^^^^g^i r(?zwinac
dzieki wyzszemu zyciu i wyzszym zaorau

'

•

goslawieni czyste-

na drodze moralnej". By zas^^^J^Sfc-^S takze sufijski

Bo serca, albowiem om ujrza Boga T\^^VSr7naukowa: „Kompa-
poeta Dzalal-uddin, Rumi, Pos,u^^emn^o\ych, j3?n5to«r!
sem. ktory wskazuje nam^wj *

Soin wTeczystej. ale choc jest

Ksiazka ta,P^^^ff^l^^^^ z pism zawodo-
antologia, zawiera niewiele fraSment™* P̂"S zupelnie nie maw
wych autorow i, chocMQgS^g^S* bardzo prosta.

niej cytatow z zawodowych fclozotow. "WW** e J

k Rze .

czywistosc^.bedacapodstawj
d °e! RZeczytistosci nie moze bye uchwy-

iumysi6w. Jedyakf«ta te3 jednjB^J^ ^ nie przez ^ h

cona bezposrednio i ^/^f^^jj a mianowicie stac sie ludzmi

ktorzy gotowisa spelmc pewne wanwKi a
Dlaczeg0 trzeba spemic te

mihifecyai. czystego serca, ubogim.^ ẑ
* ĥ faktow, z kl6ry-

yWarunki?Tegomewiemy.Jesttopoprostuje
y

dobaj 4

"ml musimy.sie pogodzic nlezalezm
^^

^o^c^ s ?
Jodobne . w

mimo ze moga^ wydawac sie """""I niczego, co dawalo-

naszym codziennym d«swiadf^
U
da
n

â

n

d

a

fs ŵ
y
oSoru ftlenu, a prze-

by powod do przypuszczema, ze w^^^l\&hiegom ,
to ujawni sie

ciezkiedy wode poddamy pewnym fj^^^Tafzym codziennym
natura" jej elementow sMadowych Podobme tez

^^ a
V

do
doswiadczeniunie^gg^ • ^Snieje ! jako ieden ze

puszczema, ze w^^^Sjacego lub tozsamego z Rzeczywis-
skladnikowuray5lu--cosprzypom naj^ g

ziawisk . A jednak kiedy

toscia bedaca. podstawa^?^™^™ to ujawni sie boski

umysften poddamy pewnym dra
fJ«"mSv df£o umysiu, i toujaw-

element, ktory przynajmme3
czescl0W0,^

e

^cz _ fnaidujqc odbicie w
»| sie nie tylko same™.- emu^^J^^JSyxiS przeprow^
zachowamu^.ShETLzOTy odsionic najskrytsza isto-

dzajac pewne dpswmdezenta hzyczne mozemy
dczenia psy.

te materii i jej potencjalnosci. I jedyn eW™
}u

urzeczywistnic, to musimy speinic pewne warunki i bye ^posJuszni pew-

nym regutom, ktorych waznosc wykazalo doswiadczenie.
4

*'

Jesli chodzi o nielicznych zawodowych filozofow i pisarzy^ to nie ni^

dowodzi, ze posuneli si^ oni daleko na drodze do spemienia koniecznych

warunkow
T
od ktorych zalezy bezposrednie poznanie duchowe. Kiedy

poeci lub metafizycy mowiq o fil6zofii wiec^ystej, to z reguty odwolujq sie

do cudzych doswiadczeri. Ale iv kazdej epoce istnieli mezczyzni i kobiety,

ktorzy zdecydowali sie spelnic owe warunki, od ktorych - jak swiadczy o

tym brutalny fakt empiryczny - zalezy zdobycie takiego bezposredniego

poznania: A sposrod nich tylko nieliczni pozostawili relacje odnosz^ce

sie do Rzeczywistosci, ktorej w ten sposob potrafili uchwycic, usiJuja^c w
jednym ogolnym systemie mysli powi^zac fakty t

ktore przynioslo im to

doswiadczenie, z faktami dostarczonymi im przez inne ich doswiadcze-

nia. Takich eksponentow filozofii wieczystej, znaj^cych
. jq z pierwszej

reki, ci, ktorzy ich znali, na ogot nazywali „swietymi", „prorokami",

f
,medrcami" lub „oswteconymi". Poniewaz istniejq sluszne powody, by

sa^dzic, ze wiedzieli oni, o czym mowiq, do nich sie zwrocilem - a nie do

zawodowych filozofow czy autorow - ukladaja^c antologie tekstow filozo-

fii wieczystej. *

W Indiach uznaje sie dwa rodzaje pism religijnych: sruti, czyli pisma

natchnione, ktore sa, autorytetem jako takie
t
gdyz s^ rezultatem bezpo-

sredniego ogle^du ostatecznej Rzeczywistosci, oraz smriti, ktore czerpia, z

tamtych i na nich opierajq swoj autorylet Mowi^c slowami Siankary:

„&ruli opiera sie na bezposredmm postrzezeniu. Smriti natomiast odgry-

wa role analogicznq do tndukcjS, gdyz - podobnie jak indukeja - autory-

tet swoj czerpie z innego autorytetu", Ksiazka ta wiec jest opatrzonq

komentarzami antoiogia, fragmentow zaczerpnietych ze sruti i smriti

roznych czasow'i miejsc. Niestety, bliska znajomosc uswieconych przez

tradyeje pism sklonna jest rodzic wprawdzie nie pogarde, lecz cos, co

praktycznie biora^c jest niemal rownie fatalne, a mianowicie pewnego

rodzaju pem^'czci niewrazliwosc, odretwienie ducha, wewnetrzn^ gtu-

chote na znaczenie swietych slow/Z tej racji, wybierajqc material maj^
cy zilustrowac nauki filozofii wieczystej, jakie sformulowano na Zacho-

dzie, niemal zawsze siegalem do zrodel innych niz Biblia. Chrzescijah-

skie smriti, 2 ktorych czerpalem, opieraj^ sie na sruti ksiaj* kanonicz-

nych, ale maj^ te wielkq zalete, ze s^ mniej znane i tym samym zywsze

oraz - jesli mozna tak powiedziec - bardziej slyszalne od tamtych. Co

wiecej, wiele tych smriti jest dzietem ludzi atitentycznie swietych, ktorzy

bezposrednio poznali to, o czym mowia^ W rezultacie wiec pisma ich

mozna uwazac za rodzaj sruti - takie, ktore s^ same przez sie prawomoc-

ne i natchnione w stopniu o wiele wyzszym niz duza czesc pism znajdu-

jqcych si^ w kanonie biblijnym.

W ostatnich latach podjeto pewnq ilosc prob opracowania systemu teq-

logii empirycznej. Ale mimo subtelnosci umyslow i zdolnosci intelektua-

lnych takich pisarzy, jak Sorley, Oman i Tennant, wysilek ten przyniost
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tylko czesciowy sukces. Nawet w formie zaproponowanej przez jej najz-

dolniejszych przedstawicieli teologia empiryczna nie jest szczegolnie

przekonywajqea, Przyczyny tego T
jak mi sie zdaje, trzeba szukac wtym,

ze teologowie empiryczni ograniczyli sw*| uwage, mniej lub bardziej wy-

l^cznie, do doswiadczen tych hidzi
p

?

ktorych teologowie starej szkoly na-

zywaliyiie odrodzonymi", to znaczy do doswiadczen ludzi, ktorzy w nie-

wielkim stopniu spelnili warunki niezbedne dla wiedzy duchowej. Jed-

nakze jest faktem, ktory w ci^gu swych dwoch czy trzech tysiecy lat his-

toria religii potwierdzala raz po raz, ze ostatecznei Rzeczywistosc pojmu-

j^'wyraznie i bezposrednio tylko ci, ktorzy stall sie iudzmi milujqcymi,

czystego serca i ubogimi duchem. W tej sytuacji nie moze nas zaskaki-

wa6 fakt, ze teologia oparta na doswiadczeniach milych, zwyklych, nie

odrodzonych ludzi, jest tak malo przekonywaj^ca. Ten rodzaj teologii

empirycznej reprezentuje akurat ten sam poziom, co empiryczna astro-,

riomia opierajqca sie na doswiadczeniach obserwatora dokonuj^cego ob-

serwacji golym okiem. Nieuzbrojonym okiem mozna w konsteiacji Orio-

na wykryc malq niewyraznq plamke i niew^tpliwie na tej obserwaeji

mozna by oprzec jak^s imponujqc^ teorie kosmologiczne^ Ale zadna ilosc

takich teorii, chocby najbardziej pomyslowych, nie moglaby nam powie-

dziec o mglawicach galaktycznych i pozagalaktycznych tyle, co bezpo-

srednie zobaczenie ich za pomocq dobrego teleskopu, aparatu fotogra-

ficznego i spektroskopu. Analogicznie, zadna ilosc teorii dotycz^cych

aluzji, jakich mozna sie dopatrzec w doswiadczeniach roznorakiego

swiata, ktore mieli zwykli, nie odrodzeni ludzie, nie moze nam powie-

dziec o boskiej Rzeczywistosci tyle, co moze z niej bezposrednio poj^c

oderwany i bezstronny umysl czlowieka milujqcego i pokornego. Nauki

przyrodnicze majq charakter empiryczny, ale nie musz^ sie ograniczac

do doswiadczen, jakie maj^ ludzie zyj^cy w czysto ludzkiej i niezmody-

fikowanej kondycjL Bog jeden wie, dlaczego teologowie empiryczni mie-

liby w tej sytuacji czuc si? zobowi^zani do kapitulowania. Oczywiscie,

dopokiw badaniach swych bedq poprzestawac tylko na doswiadczeniach

wyznaczonych ludzkimi ograniczeniami, dopoty ich najwieksze wysttki

bedei daremne, Z materialu, ktory decydujq sie brae pod uwage, zaden

umysi, chocby najswietniejszy i najbardziej utalentowany, nie moze wy-

wnioskowac zbyt wiele, co najwyzej moze okreslic pewien zbior mozh-

wosci lub, w najlepszym razie, zwodniczych prawdopodobiehstw, Przez

siebie sam^ uprawomocnionq pewnosc bezposredniej swiadomosci

mog^, z samej oiatury rzeczy, osi^gn^c tylko ci, ktorzy dysponuj^ mora-

lnym ^kompasem, wskazuj^cym droge wsrod tajemnic bozych". Jesli

ktos sam nie jest medrcem czy swietym, to najlepsz^ rzeczy jak^ moze

zrobic w dziedzinie metafizyki, jest podjecie studiow nad dzielami tych,

ktorzy swietymi i medrcami byli, i ktorzy .- poniewaz zmienili swoj

wyf^cznie ludzki modus istnienia » byli zdolni do czegos wiecej niz tylko

do bycia zwyklymi przedstawicielami gatunku ludzkiego z jego poznaw-

czymi ograniczeniami.

s-

.

lift

tyjesteStym
Studium filozofii wieczystej mozna zaczgc albo od jej podstawy, to jest

praktyki i moralnosci, aibo od jej szczytu, to jest od rozwazenia jej meta-
fizycznych prawd, .al^bo wreszcie od jej srodka, to jest od centralnego
punktu, w ktorym umyst i materia, dziatanie i myslenie spotykaja sie w
psychice czlowieka,

N

Nizsz^ brame wybierajq nauczyciele o postawie scisle praktycznej -
ludzie, ktorzy, jak np. Gautama Budda, nie widz^ pdzytku w spekulacji i

ktqrzy przede wszystkim troszczq sie o to, by w sercach ludzkich wygasic
ognie z^dzy, zlosci i namietnosci. Przez gormj brame przechodzq ci, kto-
rych powolaniem jest myslenie i refleksja - urodzeni filozofowie i teolo-
gowie. Brama srodkowa stoi otworem przed eksponentami tego, co na*
zwano ..religiq duchow^" - przed poboznymi mistykami Indii, sufimi isla-
mu, katolickimi mistykami poznego sredniowiecza, a w tradycji prote-
staftckiej, przed takimi Iudzmi, jak Benck, Franck i Casteilio, jak Eve-
rard i John Smith oraz pierwsi kwakrzy i William Law.
Wlasnie przez srodkowq brame - i to dlatego, ze jest srodkow^ - przej-

dziemy do tematu tej ksiqzki. Psychologia filozofii wieczystej ma zrodlow metafizyce i logicznie przechodzi w charakterystyczny styl zycia i sys-
tem etyki, Zaczynaj^c od tego srodkowego punktu doktryny, umysl moze
tatwo poruszac sie w obu tych kierunkach.
W niniejszej czesci skoncentrujemy nasz^ uwage wyf^cznie na jed-

nym aspekcie tej tradycyjnej psychologii - aspekcie najwazniejszym, na
ktory wszyscy e"ksponenci filozofii wieczystej ktad^ najwiekszy nacisk, i

dodajmy, aspekcie najmniej.psychologicznym. Albowiem doktryna, kto-
r^ mamy zilustrowac w tej czesci ksi^zki, nalezy raczej do autologii niz

/
do psychologii - nie do nauki o osobowym ego, lecz do nauki o wiecznej
jazni znajduj^cej sie w glebi poszczegolnych, indywiduainych jaznii toz-
samej z boskq Podstawq swiata, aprzynajniniej pokrewnej jej. Opierajqc
sie na bezposrednim doswiadczeniu tych, ktorzy spelnili konieczne wa-
runki zdobycia takiej wiedzy, nauka ta znajduje najbardziej zwieziy
wyraz w sanskryckiej formula fat Warn asi („Ty jestes Tym"); atman,
czyh immanentna wieczna jazh, jest jednyni z Brahmanem, absolutnq
zasad^ wszelkiego istnienia. A ostatecznym celem kazdej istoty ludzkiej
jest samodzielne odkrycie tego faktu, stwierdzenie, kirn sie naprawde
jest, t

t

.,,,,.;;.:"

' ;.- "
:

:



"Jf^^f^JT*^

Im bardziej Bog jest we wszystkich rzeczach, tym bardziej jest On poza

nimi Im bardziej jest wewnqtrz nieh, tym bardziej jest na zewnato. nich.

Mistrz Eckhart

Tylko to, co transcendentne, catkowicie inne, moze bye immanentne,

nie zmieniaja^c sie przez to, ze staje sie tym, w czym zamieszkuje. Filo-

zofia wieczysta uczy, ze jest czyms pozadanym i doprawdy komecznym

poznanie duchowej Podstawy rzeczy nie tylko w duszy, ale takze w swie-

cie zewnetrznym oraz poza swiatem i dusza^ w jej transcendentne] in-

nosci - „w niebie".
r

Choc Bog jest obecny wszedzie, jednakze jest On obecny dia ciebie tylko w

najglebszej i w najbardziej srodkowej czesci twej duszy. Zmysly dane przez

nature nie mo^ posia.se Boga ani zjednoczyc cie z Nim; mate tego. twoje

wewnetrzne wiadze rozumienia, woli i pamieci moga, tylko dosiegac Boga,

ale nie moga bye miejscem jego zamieszkania w tobie. Ale jest w tobie

korzen czy gJebia, z ktorej wytaniaja sie wszystkie te wiadze, podobme jak

llnie z jakiegos;centrum lub galezie z pnia drzewa. Glebia ta zwse sie srod-

kiem, zrodtem lub dnem duszy. Jest ona jednoscia,, wiecznoscia - powie-

dziaJbym niemat: hieskonczonoscia. - duszy; jest bowiem tak meskonczona,

ze nie innego nie moze jej zaspokoic ani dac jej spoczynku jak tylko me-

skonczonosc Boga.
William Law

Ten fragment zdaje sie pozostawac w sprzecznosci z tym T
co powiedzie-

.lismy powyzej, ale nie jest to prawdziwa sprzecznosc, Bog wewnaU'z nas

i Bog na zewnafrz nas - 53 to dwa abstrakcyjne pojeeia, More mozna

rozwazae za pomoc^ intelektu i wyrazac w stowach. Ale fakty, do ktorych

pojeeia te sie odnoszej, mozna uswiadornie sobie .tylko w „najglebszej 1 w
najbardziej srodkowej czesci duszy". Tarn tez tylko mozna ich doswiad-

czyc Dotyczy to w takim samym stopniu Boga znajduj^cego sie na

zewnato czlowieka, jak i Boga znajdujacego sie w jego wnetrzu Ate

chociaz oba te abstrakcyjne pojeeia mozna zrozumiec - by uzyc metatory

przestrzennej - w tym samym miejscu T
to jednak wiasciwa natura po]~

mowania Boga bedacego w nas rozni sie jakosciowo od wtasciwej natury

pojmowania Boga znajdujacego sie poza nami T
a z kolei kazda z men

rozni sie od wtasciwej natury pojmowania Podstawy istniejacej jedno-

czesnie w nas i poza nami - Podstawy jako jazni postrzegajacego i zara-

zem jako „Tego, co przenika caiy swiat" (mowiac stowami Bhagawadgi-

Kiedy Swetaketu mia! dwanascie lat, poslano go do nauczyeiela, u ktorego

studiowa* do dwudziestego czwartego roku zycia. Nauezywszy sie calych

Wed, powrocit do ciomu bardzo zarcteumialy. Sadza.c, ze zostal w petni wy-

ksztalcony, byl bardzo skory do krytykowania innych.

Jego ojeiec rzekt do niego:
t

- Swetaketu, moje dziecko, ty, ktory jestes tak pelen wiedzy i tak bardzo

skory do krytykowania innych, czy zapytates o te wiedze, dzieki ktnrej siy-

szymy to, co nieslyszalne, dzieki ktorej spostrzegamy to, czego me mozna

spostrzec, i poznajemy to, czego nie mozna poznac?

- Coz to za wiedza, panie? - zapytal Swetaketu.

lb

M
Jego ojeiec odpowiedzial:
~ Tak jak poznajac jedna, grudke gliny poznajemy wszystko, co z gliny jest

zrobione, przy czym to wszystko rozni sie miedzy sobq tylko nazwa^ gdyz

naprawde jest przeciez glina, tak tez T moje dziecko t jest z ta, wiedzy o ktorej

wspomniatem. Gdy jq posiadamy, znamy wszystko. -

- Ale moi czcigodni nauczyciele zapewne nie posiadali tej wiedzy, gdyby

bowiem posiadali jq t to by mi ja, przekazali. A zatem, panie, uzycz mi tej

wiedzy. '
v

- Niech tak bedzie - rzekl ojeiec, (...) t Przynies mi owoc drzewa nyagrotf-

ha, . ,

-

- Oto on, panie. ' ':'^ :
\-

- :
- Roztam go.

- Oto rozlamafem go, panie. ,

-''.*

- Coz w nim widzisz? >/-;*>.

- Nieco ziaren, panie, niezwykle matyeh.
^ g;;

- Roztam jedno z nich,

- Roztamaiemje, panie,

- Coz w nim widzisz?

- Nie w nim nie widz$.

Ojeiec rzekt:

- Synu rnoj, w tej subtelnej istocie, ktorej tarn nie spostrzegasz, w same) tej

istocie tkwi byt ogromnego drzewa nyagrodha. W tym, co jest tq subtelna

istota^, ma swq jazh wszystko, co istnieje. A to jest Prawdq, to jest $&zni% i

ty jestes Tym, o Swetaketu.
^ :r}

;

- Prosze cie, panie ~ rzekl syn ™ powiedz mi o tym cos wiecej. .V
;

-v
*

- Niech tak bedzie, moje dziecko - odpart ojeiec. r* Umiesc te solw wodzie i

przyjdz do mnie jutro rano.
"

;
. _.-. .J \h

"
J "

:
,

Syn uczynit jak mu powiedziano,
f,j

v ,.'.-
.

Nast^pnego ranka ojeiec rzekf: ,- ', :?? - '•

- Przynies mi te sol, ktora, wbzyles do wody.

Syn zacza^l szukac jej, ale nie mogl jej znalezc, albowiem s61,rzecz jasma,

rozpusciia sie w wodzie,

Ojeiec rzek^: ;,
v

;.
; ,.

- Wez nieco wody z powierzehni naczynia, Jak ci smakuje?
;

t

"

-Jest slona, ^
- Wez jej troche ze srodka naczynia. Jak smakuje?
- Jest slona. ;

•

,:

..u
:

-

;
'

;.;
>:;'':

'^/:'~'t
~' :"

.

- Wez jej troche z jego dna. Jak smakuje? "*Q

- Jest slona.

Ojeiec rzekl: ^>

- Wyle'j te wode T
a potem przyjdz tu do mnie.

Syn uczynil to, ale sol nie ulegta straceniu, gdyz sol nie moze przestac ist-

niec, .-./
r

Wtedy ojeiec rzekl:

- Podobnie i tu
t
moj synu

r
w twoim ciele, nie spostrzegasz Prawdy t

ale w
rzeczywistosci ona tarn istnieje. W tym

T
co jest subtelna, istoUi, ma swq jazn

wszystko, co istnieje.2 A to jest Prawdq, to jest Jazm% i ty jestes Tym, o

Swetaketu, '*'•'
"

'' rW-
'

r
"

Zupaniszadylpzandogja

:

:r
' - 'Vv""';- it'
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Cziowiek, ktory pragnie poznac „To'\ ktore jest „toba/', moze zabrac si?

do tego na ieden z trzech sposobow, Moze zacza^c od wejrzenia w gi^b

swego wlasnego indywidualnego „ty" I poprzez. proces .umierama dia

siebie" - siebje myslqcego, siebie chcacego, siebie czujacego - dochodzi w

kohcu do poznania Jazni, Krolestwa Bozego w sobie, Moze on wszakze

zaczac od „ty" istniejacyeh poza nim i moze sprobowac uswiadomic sobie

ich istotn^ jednosc z Bogiem, a poprzez Boga - jednosc ta^ce* kazde z

nich z innymi i z wlasna, istota, Wreszcie (i jest to niewqtphwie najlepszy

sposob) moze on postarac sie zblizyc do ostatecznej Prawdy zarowno
>

od

wewatrz ja i od zewnate, tak ze dojdzie do uswiadomiema sobie Boga

Lwladczalnie jako zarazem zasady jego wtasnego ,,ty
i

JW^nch
innych „ty", ozywionycb i nieozywionych. Ta w peim oswiecona istota

ludzka pozna, tak jak Law, ze Bog JMt obecny w najgiebszej i w najbar-

dziej srodkowej czesci jej duszy"; jednakze rowniez i zarazem bedzie ona

jednym z tych, ktorzy, by rzec slowami Plotyna,

( .) widza wszystkie rzeczy nie w procesie stawania sie lecz w Bycie i wuiza

siebie w innych. Kazda istota zawiera w sobie eary swiat mtelhgibdny. Ma-

Sgo Wszystko jest wszedzie. Kazda rzecz jest tarn Wszystkrm, a Wszystko

St kazda rzeczy Czlowiek taki; jaki jest teraz, przestai bye Wszystkim. A e

kiedy przestanie bye indywiduum, to znowu sit? podniesie i przemkme caty

swiat.

Filozofia ma swe ztodio w mniej tab bardziej niejasnej intuicji jednos*

ci bedacei podstawa, 1 zasadq wszelkiej roznorodnosci. Ale rue tylko tilo-

zofia lecz takze nauki przyrodnicze. Wszelka nauka, jak powiada Meyer-

son stanowi redukeje roznorodnosci do tozsamosci. Przeczuwajqc Jedno

w wielosci i poza m% odn.ajdujemy wewnetrzn^ wiarygodnosc w dowol-

nym wyiasnieniu roznorodnosci w kategoriach pojedynczej zasady,

Filozofia Upaniszadow pojawm sie ponownie, rozwmieta i wzbogaeo-

- ha w Bhagawadgicie i zostaje ostatecznie ujeta w system przez Siankar?

w IX wteku naszej ery. Nauka Siankary (jednoezesme teoretyczna i

nraktyczna jak to bywa z naukami wszystkich prawdziwych eksponen-

tow filozofii wieczvstei) znajduje podsumowanie w jego wierszowanym

traktacie Wiweka-ezudamani {Klejnot mqdrosci).-Wszystkie nastepujace

cytaty pochodzq z tego porecznego, krotkiego i niespecjahstyeznego dzie-

ta.

Atman jest tym, co przenika wszechswiat, ale czego nic me przemka; c:o

powoduje blask wszystkich rzeczy, ale czego wszystkie rzeczy me rnoga.

zmusic do btyszczenia. (...)

Nature jednej Rzeczywistosci trzeba poznac za pornoca wtasnej jasnej

percepeji duchowej: nie mozna jej poznac dzieki pomocy pandtta (uczone-

go|. Podobnie ksztaU Ksiezyca mozna poznac jedynie -wlasnymi oczami.

Jakze mozna go poznac oczyma innych?

Ktoz, jak nie atman, potrafi usuna.c wiezy niewiedzy, namietnosci i samo-

lubnego dzialania?
t .

r .

Wyzwolenie mozna osi^gnafi tyiko dzieki spostrzezemu tozsamosci da-

cha jednostkowego z Duchem powszechnym. Nie mozna jej osi^gna.c am
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dzieki jodze [trening fizycznyj, ani dzieki sankhji {filozofii spekuiatywnej), M
ani tez dzieki ceremoniom religijnym, ani wreszcie dzieki samej uczonospil

Choroby nie ieczy sie przez wymawianie nazwy lekarstwa, lecz przez

zazywanie lekarstwa, Wyzwolenia nie osi^gasie przez powtarzanie siowa

;
,Brahman" f

lecz przez bezposrednie doswiadczenie Brahmana.

Atman jest Swiadkiem poszczegolnego urnystu i jego dzialan. Jest on'

wiedzq absolutna.

Medrcem jest cztowiek, ktory rozumie, ze istota, Brahmana i atmana jest

Czysta Swiadamosc, i ktory uswiadamia sobie ich absolute tozsamosa

Tozsamosc Brahmana i atmana potwierdzaja, setki swietych tekstow.

Kasta, wyznanie, rodzina i pochodzenie nie istniej^ w Brahmanie. Brah-

man nie ma ani imienia, ani ksztaUu
t
przekracza zastuge i wine t jest poza

czasem T
przestrzenia, i przedmiotami doswiadczenia zmyslowego. Taki jest

Brahman i ttNim jestes ty
,r

. B^dz swiadom tej prawdy i rpzmyslaj pad- .-

. .... , ... .

ma.. ./
Najwyzszego Brahmana, ktorego moc jezyka nie jest w stanie wyrazuy

mozna wszakze ogarnac okiem czystego oswiecenia. Czyst^ r
absolutn^ i

wieczna Rzeczywistoscia jest Brahman - i „Nim jestes ty^.^dz swiadom >
tej prawdy i rozmyslaj nad nia. ';.

Choc Jeden, Brahman jest przyczyn^ wieiu, Nie ma zadnej innej przyczy-

ny. A przeciez Brahman nie jest zalezny pd prawa przyczynowosci. Taki

jest Brahman s ,.Nim jestes ty". Ba^dz swiadom tej prawdy i rozmyslaj nad

nia^. >

"
,".'-.

Prawde o Brahmanie mozna zrozumiiec intelelctualnie. Ale nawet w tych,

;

ktorzy go tak rozumieja, - pragnienie osobowej odrebnosci jest potezne i
h

gteboko zakorzenione, albowieni istnieje od czasu nie mfiijqcego pocz^tku.

Ono stwarza pojecic: ,Ja jestem tym, kto dziala; J
a jestem tym, kto doswiad-

cza
1

'. Pojecie to jest przyczyna niewoli, jaka, przynosi uwarunkowane istnie-

nie, narodzinyi smterc. Usunac je moze jedynie powazny wysitek, aby

zawsze zyc w jednosci z Brahmanem. Wykorzenienie tego pojecia i prag-
;

nienia osobowej odrebnosci medrcy nazywaj^ Wyzwoleniem.

Niewiedza jest tym, co sprawia, ze utozsamiamy sie z ciatem* z rja", zmy? ;

stami lub czymkolwiek, co nie jest atmanem. Medrcem jest czlowiek, ktory if:

przezwycieza te niewiedze przez oddanie si^ atmanowi-

Jesli jakis czlowiek pod^za drogamt swiata iub droga, ctala
r
tub tez droga,

;

tradyeji [tj. jesli wierzy w religijne obrzedy i w litere pism tak, jakby w
istocie byty swiete), to nie moze sie w nim zrodzic poznanie Rzeczywistqs*

ci. ,
':

Medrcy powiadaja, ze ta trojaka droga jest jak zeiazny tancych krepujq-

cy stopy cztowieka, ktory pragnie uciec z wiezienia tego swiata. Ten, kto

uwainia sie z te^o Jaricucha, osia^ga Wyzwolenie, y)r Siankara

W taoistycznych sformulowaniach filozofii wieczystej kladzie sie na-

cisk - nie mniej silny niz w Vpaniszadach, w Gicie i pismach Siankary -

na uniwersalnq immanencje transcendentnej duchowej Podstawy wszel-

kiego istnienia, W dalszym cia^gu przytaczamy fragment jednego z wieK
;

kich klasycznych dzieJ literatury taoistycznej, Ksiqgi Zhuangzi, ktorej

wieksz^ czesc napisano t
jak sie zdaje

r
na przeiomie IV i III wieku
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Nie pytai, czy Zasada tkwi w tym, czyvw tamtym. tkwi ona we wszystkvch

istotach Z tej to przyczyny stosujemy do niej takie okreslema, ,ak: najwy

-

le ^wszechna peina (...) Rzadzi ona tak, ze wszystk.e rzeczy sa ograni-

czone^ale ona sama jest nieograniczona, nieskohczona. A co sie yczy ,ej

nrzejawu. to Zasada decyduje q nastepstwie jego faz. ale me jest tym

Sim. Jest ona sprawca przyczyn i skutkow, ale me jest przyezvna-

mi iSuSami. Jest ona sprawca skupien i rozproszen, czyh narodzm i

Znierci zmian stanu, ale sama nie jest skupieniami i rozproszen.an,

Wszystko wylania sie z niej i znajduje sie pod jej wplywem Jesl.ona we

wszystkich Lczach ale nie jest tozsamaz ieh istotami, me jest bow.em an,

zroznieowana, ani ograniczona.
Zhttangzi

Od taoizmu przejdimy do buddyzmu mahajany, ktorj-na DaleWm

Wschodzie zwiazat sie scisle z taoizmem, zapozyczajqc oden szereg eta

mSw uiyczajac niu czesci swoich, az oba utworzyly stop, znany jako

J Sutra LankZatam, z ktorej wzielismy nastepujqcy fragment jest

tekstem ktory byi wyraznie zalecany pierwszym uczniom przez zatozy-

Clela

«
k

ktdrzv chelpia sie rozumowaniem bez zrozumienia prawdy, zagubili sie

» Si SLn' Iroznych form poznania wzglednego], i btegaja na

Z£S£ s'ony pr6buj,c usprawiedliwic swe przekonanie o .stmemu

SU
SA

n
Swla

B

domiona w najwiekszej giebi cziowieka pojawia sie w swejJS Tathagata-garbha [dostownie: lono Buddy |.
ktora me jest d»e-

H^irn lurizi oddaiacych sie jedyn.ie rozumowaniu. (...) .... . ,

Czv t w swe" naturze i wolny od kategorii skoriezonosci .
meskoncw-

noS Powsz^hW Umysl jest nieska.anym tonem Buddy, ktore odczuwa-

jace istoty zle pojmuja, •

Sutra Lmkawatara

Jedna Natura, doskonata i przenikajaca. krazy we w^jtkich nat^rach.

Jedna Rzeczywistosc, wszechogamia aca, zawiera w sobie wszystkie rze

I In Ksiezvc odbiia sie wszedzie tarn, gdzie jest jakis ultra-

CS»c i^st PbS wLelk "pochwalq i nagana; jak przestrzen. me zna one
Swiatto jest poza w ^v

zaehown £)C swoj spokoj i

ni^ zadnych przeszkod.
Yongjia Dashi

Nie jestem na ty.le kompetentny, by omawiac tu^^J^™
dzietace buddyzm i hinduizm, nie ma tu tez na to-miej«a Wystarczy

wiel Sli wskaz^ iz kiedy Budda podkreslal, ze istoty ludzkie w swej

ZZed sa Jilatmanem" [ rne~ja"L to w sposob oezywisty mowd o osobo-

wym!?; a nie o powszechnej jaznL Jego braminscy polemisci, ktorzy
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pojawiaja^ si^ w niektoryeh pismach palijskich, nawet nie wspominaja^ o

wedantyjskiej nauce o tozsamosei atmana i Bostwa oraz o braku tozsa-

mosci ego i atmana. Tym, co utrzymuja^ a czemu Gautama przeezy, jest

przekonanie o substancjalnej naturze i wieeznotrwalosci indywidualnei

psyche. „Jak czlowiek memory szuka siedziby muzyki w lutni, tak tez

szuka on duszy w skandhach" (agregatach materialnych i psychicznychy

z ktorych sktada sii* poszczegolny umyst i cialo). Budda odmawia mowie-

nia o istnieniu atmana t
ktory jest Brabmanem, podobnie jak odmawia

mowienia o wi^kszosci innych problemow metafizycznych, a czyni to na

tej podstawie, ze takie rozwazania nie sa^ budujace i nie prowadza, do
;

duchowego piostepu cztonkow zakonu, jaki zafozyL Jednakze (
choc mys-

lenie metafizyczne jest do pewnego stopnia, niebezpieczne i cho6 moze

czlowieka pochtona^c jako najpowazniejsza i najszlachetnifejsza z rozry-

wek, mimo to jest czyrns nieuchronnym i w koftcu koniecznym. Stwier-

dzili to nawet hinajanisci, a pozniejsi mahajanisci rozwini^li - w zwia^zku

z praktykq swej religii - wspanialy i imponujejey system mysJi kosmolo-

gicznej, etycznej i psychologiczenej. System ten opieral sit? na postula-

tach scislego idealizmu \ giosit, ze obywa si^ bez idei BQga. Ale doswiad-
;

czenie moraine i duchowe okazato sit? silniejsze od filozoficznej teorii i

pod natchnieniem bezposredniego doswiadczenia autorzy sutr mahaja-

ny, jak si<? okaza!o t
wykorzystywali cat^ swq, pomyslowosc, by wyjasnic,

diaczego Tathagata i bodhisattwowie okazywaU nieskoriczone milosier-

dzie istotom, ktore w rzeczywistpsci nie istniejq. Jednoczesnie posaserzyli

ramy idealizmu subiektywnego tak daiiece, by zrobic miejsce dla Umyshi

Powszechnego, zmodyfikowali ide? braku duszy za pomocq doktryny,

wedtug ktorej indywidualny umyst - jesli zostanie oczyszczony - moze

utozsamic si£ z Umys^ern Powszechnym, czyli !onem Buddy, i podtrzy-

muje^c w dalszym ci^gu idee braku Boga t
stwierdzali, ze ten daja^cy si?

uswiadomic Umyst Powszechny stanowi wewn^trznq swiadomosc wiecz-

hego Buddy i ze umyst Buddy l^czy si^ z
, T
wielkim mitosiernym sercem",

ktore pragnie wyzwolenia kazdej czuja^cej istoty i udziela boskiej laski

wszystkim
t
ktorzy podejmuj^ powazny wysitek, aby osiqgn^c ostateczny I

eel czlowieka, Jednyrn slowem, wbrew swemu ztowrozebnemu slowniko-

wi najlepsze z sutr mahajany zawierajq autentyczne sformulowanie fili>

zofii wieczystej - sformutowanie, ktore pod pewnymi wzgl^dami (jak

zobaczymy, kiedy dojdziemy do rozdzialu „B6g.w swiecie") jest pemiej-

sze od innych.

W Indiach, podobnie jak w Persji, mysl mahometanska zostaia wzbo-

gacona przez doktryn^ gtoszaca^, ze Bog jest nie tylko transcendentny,

lecz takze immanentny, podczas gdy praktyk^ mahometanskq uzupel*

niono moralna, dyscyplina, i )tcwiczeniami duchownymi", za pomoea, kto-

rych dusza jest przygotowywana do konl^mplaeji, czyli jednoeza^cego

poznania Bostwa, Znaczacym faktem historycznym jest to, ze swi^ty i

poeta Kabir jest uznawany za wspolwyznawc? zar6wno przez mahome-
tan

f
jak i hinduistow, Polityka iudzi, ktorych eel znajduje si? poza eza-
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jest zawsze pokojowa; to tylko balwochwalcy przeszlosci i przysz-

losci, reakcyjnych wspomnien i utopijnych marzen, przesladuj^ innych i

wywotujej wojny.

We wszystkich rzeczach dopatruj sie tylko Jednego; to, co drugie, sprowa-

dza cie na manowce.Y
- Kabir

Sama struktura naszego jezyka dowodzi, ze to wnikniecie w nature

rzeczy i geneze dobra i zta nie jest wyla^cznie zdolnoscia, swietego, lecz w
pewnym stopniu jest dostepne kazdej istocie Ludzkiej. Albowiem jezyk,

jak to dawno temu wskazal Richard Trench, jest czesto ^ma^drzejszy nie

tylko od pospolstwa, lecz nawet od najmadrzejszego z tych, ktorzy nim

mowia^ Niekiedy ukazuje nam prawdy ongis dobrze znane, lecz dzis

zapomniane. Kiedy indziej zawiera w sobie zarodki prawd, ktore - choc

nigdy w pelni nie dostrzezone - zostaly ujrzane przez geniusz ksztaltu-

jacych je ludzi w szczesliwej chwili wrozb". Na przyklad: jakze znaczacy

jest fakt, ze w jezykach indoeuropejskich - jak to wykazal Darmsteter -

zrodloslow
,tdwa" oznacza zlo. Grecki prefiks dys (jak w slowie „dyspep-

sja'\ czyli „niestrawnosc
ft

) i lacinski dis (jak w slowie angielskim disho-

norable - haniebny) pochodzE* od stowa duo. Pokrewny przedrostek bis

nadaje pejoratywny sens pewnym nowoczesnym stowom francuskim;

przykladem moze bye tu bevue (blad, pomyika, doslownie: podwojny

wzrok}. Slady tego
r
,drngiego, ktore sprowadza cie na manowce", mozna

znalezc w stowach angieiskich dubious, doubt [wqtpliwy, wqtpliwosc] i w
ich niemieckim odpowiedniku Zweifel- albowiem wq,tpic to tyle, co miec

rozdwojony -umyst, czyli bye niezdecydowanym. U Bunyana wystepuje

„cziowiek o podwojnym obliczu" [Mr Facing-both-ways], a w nowoczes-

nym slangu amerykanskim spotykamy negatywnie nacechowany ter-

mln two-timer [.zdradzajacy swego partnera]. Mqdry w niejasny i nie-

swiadomy sposob, jezyk nasz potwierdza odkrycia mistykow i stwierdza

istotne zlo wszelkiego podzialu [division]; nawiasem mowiqc, w siowie

tym nasz stary wrog „dwa" pojawia sie- raz jeszcze.

Mozna tu zauwazyc, ze kult jednosci na poziomie politycznym jest

'

jedynie balwochwalczym ersatzem autentycznej religii jednosci na po-

ziomie osobowym i na poziomie duchowym. Rezimy total itarne uspra-

wiedliwiaja^ swe istnienie za pomoca, filozofii politycznego monizmu, we-

dlug ktorej panstwo jestBbgiem na ziemi, zjednoczenie pod butem bo-

skiego panstwa jest zbawieniem, a wszystkie srodki maj^ce na celu takie

zjednoczenie, chocby faktycznie najbardziej niegodziwe, sa. sluszne i

mog^ bye uzywane bez skrupulow. Ten polityczny monizm prowadzi w
praktyce do nadmiaru wladzy i przywilejow dla nielicznych i do ucisku

wielu, do niezadowolenia w kraju i wojny z innymi krajamL Ale nadmier-
' ne przywileje i wladza narazajq na nieustanne pokusy pychy, ehciwosci,

proznosci i okmciehstwa; ucisk rodzi lek i zawisc; wojna przynosi ze sob^

nienawisc, nedze i rozpacz. Wszelkie takie negatywne emocje s^ zgubne

dla zycia duchowego, Jedynie ludzie czystego serca i nbodzy duchem

l;-i n

moga uzyskac jednocz^ce poznanie Boga. Dlatego proba narzucenia spo-

leczenstwom jednosci wiekszej niz ta, ktorq ich poszczegolm czionkowie

sa w stanie przyjac t
psychologicznie rzecz bior^c uniemozhwia jednost-

!;

1

kom uswiadomienie sobie swej jednosci z bosk^ Podstawa/i z innymi

jednostkami. .

Wsrod chrzescijan i sufich, do ktorych pism teraz powracamy, dommuv

je troska o ludzki umysl i jego boskq istote, / ,

Moimna jest Bog i nie znam zadnego innego ja poza moim Bogiem. -

Sw. Katarzyna z Genui

Pod tym wzgl?dem, pod ktorym dusza jest niepodobna do Boga, jest ona

rowniez niepodobna do siebie. >
, ;

Sw. Bernard

V Chodzilem od Boga do Boga, az zawolali we mnie i ze mnie: (f
O ty Ja!"

Bajazyd z Bistun

Dwie z zachowanych anegdot z zycia tego sufijskiego swietego zashi*
;

guj^ na to, by je tu zacytowac. „Kiedy Bajazyda zapytan©! ile ma lat,
f

odpowiedzial: 'Cztery lata'.'Jak to mozliweT - zdumial si? pytaj^cy. A ^
:

Bajazyd odpart:
j6wiat przeslanial mi Boga przez siedemdziesi^t lat, ale ,

widze Go przez ostatnie cztery lata. Okres, w ktorym swiat Go nam prze-
|

slania, nie nalezy do naszego zycia'*. Przy innej okazji ktos zastukal do ^

drzwi swietego wolaj^c:
4Czy Bajazyd jest tamf Na eo Bajazyd odpowie-

dziah Vzy jest tu ktos poza Bogiemr s
^

Aby ocenic dus^ t
musimy porownac j^ z Bogiem, albowiem Fodstawa Boga \;-

i Fodstawa duszy s^ jednym. f;;

Mistrz Eckhart

Duch posiada Boga zasadniczo w nagiej naturze, a Bog [tak tez] posiada
|

ducha, '

n .

Ruysbroeck

Chociaz bowiem tonie ona caia w jednosci B6stwa, to jednak nigdy nie sie-

ga Jego dna. Albowiem do prawdziwej istoty duszy nalezy to, ze nie jest w

stanie przeniknac glebi swego Stworcy. A tu nie mozna juz mowic o duszy,

:

gdyz utraciia ona sw^ nature tarn, w jednosci istoty bozej. Tarn nie nazywa

. sie iuz dusza, lecz istoty niezmierzon^
Y

;; Mistrz Eckfeart

Poznajacy i to, co on poznaje, s^ jednym. Prosci ludzie wyobrazaj^ sobie, ze
;|

powinni widziec Boga tak, jakby On stal tu, a oni tarn. Nie jest tak. Bog tja
||

jestesmy jednym w poznaniu, -
^_ ' ?. H«

; Mistrz Eckhart;;

.„Ja zyje, lecz to nie ja, a Chrystus we mnie*. Bye moze jednak4epiej I
byloby posluzyc sie tu inn^ form^ czasownika i powiedziec: ;,Ja zyj?

f
lecz^ !

'

to nie ja; albowiem to Logos jest tym, co zyje mnie", to znaczy zyje mnq

tak, jak aktor zyje sw^ rol^. W takim wypadku, oczywiscie, aktor stoi

zawsze nieskonczenie wyzej od swej roll Gdy chodzi o realne zyeie, to,

nie ma w nim charakterow Szekspirowskich, a jedynie Katonowie Addi^

sona lub, znaczhie czesciej, groteskowi Monsieur Perrichon i Charley

Aunt, z ktorych kazdy uwaza sie za Juliusza Cezara albo ksiecia Danii,

Ale zrzqdzeniem litosciwego losu kpte&^amatis personae zawsze jestw ,

$$$1
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stanie uzyskac to, ze jej n?dzny i gtupi tekst b?dzie wypowiadany i prze-
mieniany w nadprzyrodzony spos6fo przez boski odpowiednik Garricka.

O Boze moj
f
jak sie to dzieje w tym biednym starym swiecie, ze jestes tak

wielki, a przeciez nikt Cie nie znajduje, ze wolasz tak giosno, a nikt Cie nie
slyszy, ze jestes tak blisko, a nikt Cie nie spostrzega, ze ofiarujesz sie kaz-
demu, a nikt nie zna Twego imienia? Ludzie uciekajq do Ciebie i mdwi^, ze
nie potrafiq Cie znalezc; odwracajq sie do Ciebie tytem i mowi;}, ze nie mog^
Cie ujrzee; zatykajsj sobie uszy i mowia,, ze nie sej w stanie Cie usfyszec,

Hans Denek
Jezeli chodzi o rebgi?, katolickich mistykow XIV i XV wieku dzieli od

kwakrow XVII wieku szeroka przepasc ezasu zohydzonego przez wojny i

przesladowania rettgijne. Ale nad tq przepasei^ praerzucili most ludzie,
ktorych w jedynym dost?pnym angielskim dziele poswi?conym ich zyciu
i naukom Kufus Jones nazwat „reformatorami duchowymi'\ Denck,
Franck, Castellio, Weigel, Everard, platonicy z Cambridge - dzieki tym
ludziom, rnirno morderstw i szalenstw, sukcesja apostolska nie pozostala
przerwana. Prawdy zawarte w Theologia Germanica (ksi?dze, ktorsj Lit-
ter - wedlug jego wfasnyeh slow - mial tak bardzo milowac i z ktorej
nauk, jesli mozemy s^dzic po jego karierze, skorzystal w tak'niewielkim
stopniu) byiy wypowiadane raz jeszcze przez Anglikow w czasie Wojny
Domowej i pod dyjctaturq Cromwella. Mistyczna tradyeja, uniesmiertel-
niona przez protestanckich „feformatorow duehowych", przenikn?fa reli-

gijna atmosfer? okresu, w ktorym George Fox doznal swego pierwszego
wielkiego „otwarcia" i stwierdzii po bezposrednim doswiadczeniu:

(,..) ze Kazdy Czlowiek zostai oswiecony przez Boski.e &wiatlo Chrystusa, a
ja ujrzaiem, jak przeswieca Ono wszystkich; ci, ktorzy w nie uwierzyli,
wyszii ze stanu Potepienia i przyszli do Swiatla Zycia, i stall sie jego Dzie-
cmi; ci, ktorzy je znienawidzili i w nie nie uwierzyli, zostalt przez nie pote-
pieni, chociaz wyznawali Chrystusa. To ujrzaJem w czystych Otwareiaeh
Swtatla, bez pomoey zacinego Czlowieka; nie wiedziatem wowczas, gdzie
znalezc je w Pismie swietym, chociaz pozniej, badaj^c Pisino, znaiazJem
je.

Z Dziennika Foxa
Doktryn? Wewn?trznego Swiatla wyrazniej sformulowano w pismach

drugiej generacji kwakrow. Jest- pisal William Penn - cos nam blizsze-
go niz Pismo Swi?te, a mianowicie Siowo w naszym sercu, Slowo, z kto-
rego wzi?ty si? wszystkie Pisma", A nieco pozniej Robert Barclay staral
sie wyjasnie bezposrednie doswiadczenie tat tvam asl z pomocq poj^c
teologii augustynskiej, ktore oezywiseie trzeba bylo w duzym stopniu
naciqgnqc i przystrzyc, aby mogfy pasowac do faktow. Czlowiek - jak
glosil w swych siynnych tezach - jest tstot^ upadlq

f
niezdoln^ do czynie-

nie dobra, dopoki nie zjednoczy si? z Boskiem Swiattem, Tym Boskim
Swiattem jest Chrystus zyj^cy w duszy ludzkiej, a jest ono czyms uni-
wersalnym, tak jak zarodek grzechu. Wszyscy ludzie, zarowno poganie

f

jak i cbrzescijanie, s^ obdarzeni Wewn^trznym Swiattem, nawet jesli
niezupemie znaj^ zewn^trzne dzieje zycia Chrystusa. Usprawiedliwieni
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s^ ci, ktorzy nie broniq si? przed Wewn?trznym Swiattem i w ten sposob

pozwalaj^ t
by ponownie zrodzila sie w nich swi?tos6. ;

Dobroc nie musi sie w duszy pojawiac, gdyz jest juz w niej, choc nie ^au-

wazona. [*.
. . \ •

'

Theologia Germanica

Kiedy dziesiec tysiecy rzeczy widzimy w ich jednosci, powracaray do Pov
czatku i pozostajemy tarn, gdzie zawsze bylismy,

n Sen Cen

To tylko dlatego, ze nie wiemy, kirn jestesmy, dlatego, ze jestesmy nie-

swiadomi Krolestwa Niebieskiego w nas, zachowujemy si? na ogot jak

gtupcy, cz?sto jak szalency, a niekiedy jak zbrodniarze, co jest dla nas,

ludzi, tak charakterystyczne. Zostajemy zbawieni, zostajemy wy^woleni

i oswieceni, spostrzegaj^c dotychczas niezauwazane dobro, ktore juz jest l

w nas T
powracaj^c do naszej odwiecznej podstawy i pozostaj^c tarn,

gdzte r
nie wiedz^c o tym, bylismy zawsze. Platon mow! w tym samym /

duchu, kiedy w,Pamtwie powiada, ze „cnota mqdrosci, bardziej niz cokoi-

wiek innego, zawiera pewien boski element, ktory trwa zawsze". A w
Teajteeie zwraca uwag? na fakt, tak cz?sto podkreslany przez praktyku-

j^cych religi? duchow£| F
ze poznac Boga mozemy tylko dzi?ki upodobnie- \

niu si? do Boga - a upodobnic sie do Boga to tyle, co utozsamic si^'z '(}

boskiem pierwiastkiem, ktory faktycznie stanowi'naszq istotn^ riatur?,

ale ktorego woSimy bye nieswiadomi z racji naszej zasadniczo dobrowol-

nej niewiedzy.

Ci set na drodze do prawdy, ktorzy pojraujE* Boga za pomoey pierwiastka
j

boskiego, Swiatlo za pomoey swiatla.
t
/

Filon z Aleksandni

Filon byt przedstawicielem hellenistycznej religii misteryjnej, ktora/

jak to wykazal protesor Goodenougb, pojawila si? wsrod Zlydow Diaspo-

ry w tatach 200 p.n.e. - 100 n.e. Reinterprete Pi?cioksiqgw kategonach

metafizycznego systemu wywodzacego si? platonizmu, neopitagoreizmu

i stoicyzmu, Filon przeksztalcit calkowicie transcendentnego i niemal

antropomorficznego osobowego Boga Starego Testamentu w immanent-

no-transcendentny Absolutny Umysl filozofii wieczystej, Ale znamienne

wypowiedzi mistyczne styszymy nawet z ust ortodoksyinych uczonych w
pismie i faryz-euszy tego domoslego stulecia

r
ktore byte swiadkiem ~

obok rozpowszechniania si? doktryn Filona - samych poczqtkow chrzes-

cijanstwa i zniszczenia swie^tyni w JerozoHmie; wypowiedzi te styszymy

nawet z ust straznikow Prawa, O Hillehi, wielkim rabinie t
ktorego nauki

o pokorze i o mitesci Boga i czlowieka brzmiq jak wczesniejsza, prymi-

tywniejsza wersja niektorych kazan z Ewangelii, mowi si? y ze wypavyie-;

dzial te oto stowa do zgromadzonych na dziedzihcu swi^tyni: ,,Jesli ja tu

jestem, to kazdy jest tutaj. Jesli mnie tu nie ma, to nie ma tu mkogo"

[przez usta proroka mowi Jahwe].

Ukochany jest wszystkim we wszystkim; kochaj^cy jedyme Go zastania; \

Ukochany jest wszystkim, co zyje f
kochaj^cy'- tyiko martw^ rzecz^,

;

I

« vpzeial-uddin Rumi
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W duszy Lstnieje duch, nietkni?ty przez czas i ciaio, wyplywajacy z Ducha,

pozostajacy w Dnchu, sam w pelni duchowy. W tej zasadzie istnieje Bog,.

wiecznie zieleniejacy, wiecznie kwitnacy w catej radosci i chwale siebie

aktualnego. Czasami zasad? t? nazywatem Przybytkiem duszy, czasami -

duchowym Swiatlem, cz?sto powiadam, ze jest to Iskra. Ale mowie tez, ze

jest ona wyzsza niz to i tamto, bardziej niz niebiosa wyzsze sa od zierni.

Teraz wiec nazywam j^ w sposob szlacbetniejszy („.). Jest ona wolna od

wszelkich imion i pozbawiona wszelkich form. Jest jedna i prosta, jak Hog

jest jeden i prosty, i zaden czlowiek nie moze ujrzec jej w zaden sposob.

Mist.rz Eckhart

Prymitywne sformulowania niektorych doktryn filozofii wieczystej

mozna znalezc w systemach myslowych niecywilizowanych i tzw. pier-

wotnych ludow swiata. Na przyklad wsrod Maorysow uwaza si.?, ze kazdy

czlowiek jest catosciq zlozon^ z czterech elementow: boskiej wiecznej

zasady, znanej pod nazwq toiora, z ego, ktore znika wraz ze smierciq, z

ducha-cienia, czyli psyche, ktora przezywa smierc, i wreszcie z ciala.

Indianie Ogiala element boski nazywaj<} sican i viwazaj^ go za tozsamy z

ton, czyli bosk^ istot^ swiata, Innymi elementami czlowieka sq nagi
}
czyli

osobowbsc, i niya, czyli dusza zywotna. Po smierci sican laczy si? ponow-

nie z bosk*} Podstaw^ wszystkich rzeczy, nagi zyje dalej w upiornym

swiecie zjawisk parapsychicznyeh, a niya rozplywa si? w swiecie mate-

rialym.
Jesli chodzi o „pierwotne

,s spoleczenstwa XX wieku, to w odniesienm

do zadnego z nich me mozemy wykluczyc mozliwosci, ze ulegly one wply-

wom jakiejs wyzszej kultury i cos z niej zaczerpn?ly. Konsekwentnie, nie

mamy prawa formulowac wnioskow co do ich stanu terazniejszego albo

przeszlego, Na podstawie tego t ze wielu wspolczesnych dzikieh hokiuje

ezoterycznej filozofii monistycznej, ktora niekiedy przypomina filozofi?

^, t
ty jestes tym", nie mozemy wnioskowac, ze ludzie neolitu czy paleolitu

mieli poglady podobne.

Bardziej usprawiedliwione i bardziej mozliwe do przyjecia sq te wnio-

ski, ktore mozna wycia^gnac z tego t
co wiemy o naszej fizjologii i psycho-

logii. Wiemy, ze \imysly ludzkie okazaly si? zdolne do wszystkiego: od

kretynizmu po teori? kwantow, od Mein Kampf \ sadyzmu po swi?tosc

Fiiipa Neri, od metafizyki po krzyzowki gazetowe, polityk? sily i Missa

Solemnis. Wiemy rowniez, ze umysly ludzkie w pewien sposob zwic^zane

sq z ludzkimi mozgami, i mamy tlosc dobre powody, by przypuszczac, ze

od wielu tysi?cy lat nie doszlo do zadnych powazniejszych zmian w roz-

miarach i strukturze ludzkich mozgow. Dlatego wydaje si? rzecz^ uspra-

wiedliwiona wyeiagni?cie wniosku, ze umysly ludzkie w dalekiej przesz-

losci byly zdolne do takiej samej ilosci i roznorodnosci dzi atari, do takie-

go samego stopnia aktywnosci, do jakich zdolne sa umysly w czasach

obecnych.

Pewne jest jednak, ze wiele form aktywnosci przejawianych przez nie-

ktore umysly w czasach obecnych,w odleglych ezasacb nie bylo uprawia-

nych przez nikogo, Fakt ten ma kilka oczywistych przyczyn. Pewne mys-
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ka i w kontek.de stosownegc>^™f™^y% znajduj, wtas-
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.

ta^'^^ Jie moze powziac. To nie wszystko; row-
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tnych panuja trudne warunki, i nie ma tam nadmiaru bogactwa. Urodzo

ny kontemplatyk" musi tu sprostac wake o byt i swa pozycje w spote-

czeftstwie, nie znajdujac w nim zadnej ochrony. Wskutek tego - dotyczy

to wiekszosci wypadkow - juz to umiera mlodo, juz to jest zbyt rozpacz-

liwie zajety samym utrzymaniem sie przy zyciu, by moc poswiecic uwage

czemukolwiek innemu. Tam, gdzie tak sie dzieje, dominujaca filozofia,

spoleczna jest filozofia odpornego, ekstrawertycznego czlowieka czynu.

Wszystko to rzuca pewne swiatto - nikle wprawdzie i jedyme posred-

nio - na problem wiecznosci filozofii wieczystej. W Indiach swiete pisma

i uwazano nie za objawienia zeslane w danym momencie historii, tecz za

wieczne ewangelie, ktore istnieja od wiekow i na wieki - tyle tez wspol-

1 czesnie z cziowiekiem lub, jesli o to chodzi, jakimkolwiek innym rodza-

[ jem cielesnych lub bezcielesnych istot obdarzonych rozumem. Podobny

punkt widzenia wyraza Arystoteles, ktory fundamentalne prawdy rehgu

• uwaza za wieczne i niezniszczalne. Religia znaia wzloty i upadki, okresy

[dostownie: „drogi ofcrezne", czyli cykle) postepu i cofania sie, ale wielki

fakt jakim jest Bog - jako Pierwszy Poruszyciel kosmosu, ktory tez par-

tycy'puje w Jego boskosci - zawsze byl uznawany.W swietle tego, co wie-

my o czlowieku prebistorycznym - a wiemy tylko to, co mowia. nam me-

liczne kamienie lupane. nieco malowidet, fysunkow i rzezb, i co mozemy

slusznie wywnioskowac z innych, lepiej udokumentowanych dziedzin

wiedzy - coz mamy myslec o tych tradycyjnyeh doktrynach? Moim zda-

niem, moga one bye prawdziwe. Wiemy, ze urodzeni „kontemplatycy w
- dzied'zinie mysli, zarowno analitycznej jak i integralnej, pojawiali sie w

sporych ilosciach i stosunkowo czesto w dziejach ludzkosci. Istnieja za-

tem wszelkie racje, by przypuszczac, ze pojawiali sie takze w okresie

prehistorii. Pewne jest, ze wielu z tych ludzi umarto mlodo lub nie byto w
stanie urzeczywistnic swych talentow. Ale kilku z nich musiato prze-

trwac. W tym kontekscie jest rzecza, nader znaczaca to, ze wsrod wielu

wspolczesnych ludow pierwotnych znajdujemy dwa wzorce myslenia:

egzoteryczny wzorzec na. uzytek wiekszosci, ktdra, pozbawiona jest zylki

filozoficznej, oraz ezoteryczny wzorzec (czesto monoteistyczny i uzupet-

niony wiara w Boga nie tylko mocy, lecz takze dobroci i madrosci) zare-

zerwowany dla niewielu wtajemniczonych. Nie ma powodu, by przypu-

szczac, ze okolicznosci,w jakich zyli ludzie prehistoryczni, byly surowsze

od warunkow, w jakich zyja liczne wsp61czesne plemiona dzikich. Jesli

jednak ezoteryczny monoteizm - jak sie wydaje - naturalny dla urodzo-

nego myslioiela, jest mozliwy w nowoczesnych spoteczeiistwach dzikich,

gdzie wiekszosc akceptuje ten rodzaj filozofii politeistycznej, ktory zdaje

sie przychodzic w sposob naturalny ludziom czynu, to podobna ezoterycz-

na doktryna mogla bye rozpowszechniona w spoieczenstwach prehisto-

rycznych. Wprawdzie nowoczesne doktryny ezoteryczne mogly zrodzic

sie w kulturach wyzszych, jednakze faktem znamiennym pozostaje to, ze

jesli nawet wywodza sie one z tych kultur, to przeciez mialy znaczeme

dla pewnych cztonkow spoleczehstwa pierwotnego i uznawano je za do-
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statecznie wartosciowe, by troskliwie je przechowywac Widzielismy, ze

wSS mylli nie da sie pomyslec, jezeli nie ma sie odpowiedmego slowm-

ta i uktadu odniesienia. Ale podstawowe idee fOoMfu^eczy^mozna
sformulowac za pomoca bardzo prostego stowmka, a doswiadczenia. do

ktorych idee teI odno'sza. moga. i wrec^«^S£S !

zaleine od jakiegokolwiek slownika. Osobhwe „otwarcia l teofarue#m
£ udzialem catkiem malych dzieci, na ktorych doswiadczenia te czesto

wSatTwoje glebokie i trwale slady. Nie mamy powodu. by przypu-

Szae ?e to co dzis spotyka ludzi „o malym slowniku", nie wydarzalo sie

w odSj s rozytnosci.W swiecie nowoczesnym (jak to nam powiedz.eh,

mied^Snymi, Vaughan, Traherne i Wordsworth) dziecko zwykle .wy-

-SS « bezposredniej swiadomosci jednej Podstawy rzeczy bowiem

zdolnosc myllenia analitycznego jest zgubna dla intuicjiwlasciwych

mSnTu integralnemu na poziomie zar6wno parapsych.cznym, jak i

Tchowym. Zaabsorbowanie zdolnosciami i faktami V*Wfam£
;

moi bye i czesto bywa powazna przeszkoda, na-drodze autentycznie

Kowej. W spoteczSstwach pierwotnych dzis - i przypuszczalmej

odLlei przeszlosci - istnieje wielkie zainteresowame zjawiskami para-

nsSicznymi, a parapsychiczne zdolnosci s, w nich bardzo powszechne.

AlftyL niewiefu ludzi moglo utorowac sobie droge - Vj^*£»*
czenia parapsychiczne - do doswiadczeii autentycZnJe duchowych, tak

samTjakw nowoczesnych spoleczenstwach przemyslowych tylko me-

liczni ludzie uwalniaja sie od dominujqoego zainteresowama materua i

Sa sobie droge •• przez dominujace myslenie analityczne - do bezpo-
-

sredniepo doswiadczenia diichowej Podstawy rzeczy. ,- - a
Tak .wiec istnieja, nader zwiezle przedstawione rac3e,'by sa,dzu% ze

historyczne tradyeje orientalnej i naszej wlasnej, klasycznej strozytnos-

S sTprawdziwe'lnteresujace jest stwierdzenie, zem^SS^Z^
wvbitny wspolczesny etnolog pozostaje w zgodzie z Arystotelesem i we-

System ,,Etnologia ortodoksyjna - pisze Pau! Radin w swej ksjazce,

zatyTulowanej Primitive Man as Philosopher - byl* ledyme entuz a-

styczna i calkowicie bezkrytyczna proba zastosowama Darwinowskiej

teodi ewolucji do faktow doswiadczenia spolecznego'M dodaje, ze „w

etnologii nie osiagnie sie iadnego postepu,.dopoki uczeni nie pozbed^ sj

raz na iawsze osobliwego wyobrazenia, ze wszystko ma swoja historie;

dopoki nie zdadza sobie sprawy z. tego, ze pewne idee i pewne PO^rn^1

ostateczne dla czlowieka jako istoty spolecznej podobme jak specyficzne

|

reakde Hzjologiczne sa ostateczne dla niego jako istoty biologiczne]|
Zdaniem Paula Radina do tych ostatecznych pojec naleZyP^^^;

teizmu Taki monoteizni czesto nie jest niczym wiecej mz uznaniem ist-

nTenTa jakieis pojedynczej ciemnej i numinalnej Mocy rz^cej swia-;

Sm Niekiedy jednak moze on miec charakter prawdzwie etyczny u

dU
lti'ew

X

ietnastowieczny maniakalny kult historii i profetyczny **?P™^

przycz'nLy sie do tego, ze nawet najbardziej wnikliw. myshciele byh
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wistosci j«tiiL rtlv .r

wjpkszeeo uplywu czasu 1 bez spotnego
nie wiedza peryferyjna. Bez ™S*^° ^£ . . . dos .

nagromadzenia umiejetnosci iSj^^^S,^- Liadomosc

"ZwWliwoscia niekiedy afttualizowana przez pewnych ludzi w me-

I SiSX^SSi ioh osobistego rozwoju, od dziecinstwa Po starosc,

i w dowolnych okresach dziejow gatunku ludzkiego.

\

II.

NATURA PODSTAWY ' . . •

Naszym punktem^^^XZ^^S^^^^
Tym,Problem, ktory teres wylania si? w sposoo c

, ^
problem metafizyczny: Czym jest To, z czyin ly m

wienstwo? . fjiozofia wieczysta dawala
zasadnjczo ,

Na to pytanie »-pelm """nmga^Xolutn^ Podstawa. wsze k.ego

te sama, odpowiedz zawsze ^Xj^wiony w kategoriach mysh dys-

iLienikjestduchowyAbsol^m^^^ zcza.^ moiliwoso ;|

kursywnej, ale (w Pew^^T^czywistauenia przez istote lucte- ,

bezposredniego doswiadczenia go . urzeczyw
^ mistycznej >

ka Absolut ten to Bog pozbawiony ™*£j£* n celem czlowieka, ,-

Szeologii hinduskiej i ^^fSf^S^SSSZ pomanie boskiej
;,

Podstawy,Pt^^^SJtoX^ «oW4 miejsce dla Boga. W
..urnrzec dla siebie' i w tenJ°*°™ nievdelu osiaga ostateczny eel

dowolnym pokolemu hxdzi^^f V̂3ka3liaiednocz^ego
posnawa

egzystencji tadzkiej, ale ^^SmdawU, i to dopoty, dopolu

S

Volutna Podstawa^^^^^Z^^^^^
Iny. Aklywnoscia^^^f^iTbXS ub^anibiach hinduskiego «

hinduskiej Trojcy, a dalej w imiych bosw
kich mewyrazalne f ;,

panteonu. Analogicznie, f»j»»*J™£ sie w Trojcy Osob, ktorej mo-

1

rjKKmadros^itosierd^e^osc. fe sam
I

Wreszcie, Bog wciela sie w lsto
XkSeobiawiajaJeW ramachogra- -

niczenwsposabkomecznynarzuconychmrp momencie c«su.I«a,

le materialnym, zrodzonym^SJteSS tylko jedno tego rodzaju

chrzescljanistniato i ex htfjofchesi mow umm* y Zarowno w
boskie wcielenie; dla Hmdusowg^^g 1^ podtfafc «de*kj

chrzescijanstwie, jak i na W«h«toem / y
0§rednio postrzega 3 a, 3»ko :

w
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rodzi w duszv ludzkiej Chrystusa, a zabawa Kryszny jest pseudohisto-

rycwm ymbolem wiecznej prawdy psychologicznej i -^ahzycznej -

symbolem faktu. ze w relacji do Boga dusza mdywidualna ma zawsze

Ch
BS2tahaiLn^o

y
si te same metafizyczne nauki, postogujac*

hI.kaa odpowiadajaca Iswarze, czyli osobowemu Bogu juda zmu,

chfzeS anSaTtslamu, oraz nirmana-kaja, bedaca cialem maten*

STto5?S^ i hisWycznym Budd, jako wcieleniem Logosu na

Z1

jSi chodzi o sufich, to - iak si? zdaje - Al Haqq, Rzeczywistosc, uwaza

sifza otchtak B6 twa, bedacego podstawa AUaha jako osoby, podczas

gdVproroka uwalnia sie zjego kontekstu historycznego > uwaza za wee-

le

pe^n°poplad na temat niewyczerpalnego bogactwa boskiej natury

JZTob'ewyrobic, analizujac slowo po slowie inwokacje od ktorg

Taczyna sie ModUtwa Panska: „Ojcze nasz, ktory.s jest w mebie Bog

W naszvm Bogiem - naszym w tym samyrti intymnym znaczemu, w

ktLmSe sa naTza swiadomoSc i zycie. Ale podobnie jak jest on nasz

tomanentnie tak tez jest transcendence naszym wlasnym Chcem, kto-

Tkoch "IweWorzenia i ktoremu z kolei. one winne se^ mitosc i postu-

ll^Zo. „Ojcze nasz, ktorys jest...": jefili rozwaiymy to wyrazeme w izo-

fffii r,H innvrh to spotrzezemv, ze immanentno-transcendentny osobo-

w?B6g eTr "wlT^manentoo-transcendentnym
Jednyrn isto^j, za-

Tada wszelkiego istnienia. I wreszcie istota Boga jest „w n ebte
,
natura

bosL r6?Sod natorv stworzen,w ktorych Bog istnieje nnmanentme

Uest z nS nfewspotmierna. Dlatego tez mozemy osiagnac jednoczace

poznanie Boga tylko wtedy. gdy w jakims stopniu upodobmm>,«* do

Boga "ylko wtedv, gdy pozwolimy Krolestwu Bdzemu przyjsc, rezygnu-

^iT^T^i^^Z^^rn z jego aspektow. Ate

obSa?pr"Seniu tylko jednego z jego^3—
SrvTe ma ot^ifSSterUbo^. transcendentalny .

ze jest

Schmocnym wiadca swiata, to ryzykujemy zaplatanie sie w sidtach

Xn ZtZZ, przeblagalnych ofiar (niekiedy najokropmejszego ro-

dzaiu) negScLych praktyk. Bedzie to nieuchronne albowiem esb

IS iest niedostepnym moznowladca (potentatem) rezydujacym w za-

fwfa ach wvdajajm tajemnicze nakazy, to ten rodzaj rebgi. bedzte cat-

=3SBSSS-:SH2
^ZZ™?erZ*rn Pr^ sie w niczym nie modyfikuje swmdomosc,

26
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Sprawy przedstawiaj, sie o wiele ^pie
;

.U^^«d^n
/a;%^

wanie sie czlowieka 1 n«w
J*g™Jf ^ J^iany swiadomoici, rowno-

iego swiadomosci. Ale do caikowite}
PfrXwieniem", dochodzi tylko

SLsoti « ..oswieceniem",,W*» -fjSgT'waza go filozofia

wted
^rLTsfo%TaXL^mr^^^^^^^^^^^

• Kiedy Boga uwaza sie 7

f
lst

p
ot^*\C^ie si? na Wevmetrznej Swia-

legalizm i praktyki ^wnetrzne
a^ncen^e «?

Jntynomianiz-
.tlosci. Teraz pojawia sie nlebezpieraenstwo kw y ^
^czesci.wejmodyf^i^ado^,^

S'4STers^- ** 4 duchowo piodne3 prze"

^LSrorgTm^amy,^
wej. Dla wielu ludz koncepcJ^rt^J*^^°^erzeh. Dlatego tez nie

kwatnie motywowac praktyczna realizacje icn

ma dla nich zadnej wartosci. . , d { kt6rzy CZCz^ jeden

Oczywiscie bytoby btedem Pr/̂ "^'C
' ^^wh musza nieuchronnie

aspekiBoga z wykluezeniem^Sane^StSi nie obstaja zbyt

po^asc w roznego™dza^^ potulnie poddadza sie

uparcie przy^J^^S^S^ Bogu czesc, to Bog ktory

temu, co sie z mm staje w czasij
;^ d ^ osobowy i ponadosobo,

jest zarowno immanentny jak_, tr

^
s™

niej|;dnak pozoStaje faktem,

wy, moze sie im objawiew swe]^
pelm_ Niemn , ^zeszkadza nam

I^nasz eelP^^.^^JZ,'Snftco do wlasciwej drogi,

. zesP6i bl?dnych lub nieadekwatnych1

prze tontt

ktora prowadzi do lego celu 1 c^d
o

.

n
ô ;/zi

tS pytLienizta : Tym,kti,ry

Zalaniem wszeMch .6w jest^^J^^^SiSS^
czenie, a to zgortnie z czterema kate^ormmL su j

substancji. On gotuje

lub mrfli s* «aleza do kategorn^
*SbWSda«iekn3«r naleza do kategorii

gorii jakosci. ^-^S'k^b^ff^ktorej natezy Brahman,^;
relacji. Otoz n,e ma takiej^ s"D

N
S

^m^a go wi?c oznaczyc przy pomo*

^V-
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wedhig Pism pozostaje „w spoczynku, nie ma czesci i jest poza aktywnos-

ciq". Rowniez me mozna go oznaczyc za pomoca^ relacji, albowiem „nie ma

on drugiego" i nip jest przedmiotem niczego pdza samym sob^. Dlatego tez

nie mozna go zdefiniowac za pomocq slowa czy idei; jak powiada Pismo:

jest on Tym r
„przed ktorym cofaja, sie slowa". Siankara

Z Bezimiennego wytonilo sie Niebo i Ziemia;

To, co nazwane, jest tylko matka., ktora chowa dziesiec tysiecy stworzen,

kazde wedtug jego rodzaju.

Zaprawde, „Tylko ten", kto na zawsze pozbywa sie pragniema moze ujrzec

Tajemne Istoty",

Kto nigdy nie wyzbyl sie pragnienia, moze ujrzec tylko skutki.

Laozi

Jedna. z najwiekszych task udzielonych duszy przejsciowo w tym zyciu jest

pozwolenie je> na tak wyrazne widzenie i tak giebokie odeznwanie, zeby nie

mogta w og'ole pojac Boga, Dusze takie pod tym wzgledem preypominaja

nieco swietvch w<niebie, gdzie ci, ktorzy znaja, Boga najdoskonalej, widza

najjasniej, ze jest On nieskonczenie niepojety; ci bowiem t
ktorzy maja.

mniej jasna. wizje, nie widza, tak wyraznie, jak bardzo przekracza On ich

wizje. 6w. Jan od Krzyza

Kiedy wyszedfem z Bostwa w wielorakosc, wtedy wszystkie rzeczy zawota-

ly: Bog istnieje! [Bog w sensie osobowego Stworcy). Otoz nie mogto to mi

dac szczestiwosci, jako ze dzieki temu uswiadomilem sobie siebie jako

stworzenie. Ale w momencie zwrotnym jestem czyms wiecej niz wszelkie

stworzenia; nie jestem ani Bogiem, ani stworzeniem; jestem tym, czym

bylem i czym pozostane, teraz i na zawsze. Tarn otrzymuje bodziec, ktory

wynosi mnie ponad wszystkie anioly. Bodziec .ten uczynit mnie tak boga-

tym, ze Bog nie jest dla mnie czyms wystarczajacym, jako ze jest On jedy-

nie Bogiem w Swych Boskieh dzielach. Albowiem w tym momencie zwro-

tnym spostrzegam, co la^ezy mrie i Boga. Tarn jestem tym, czym bylem. Tarn

ani nie wzrastam, ani nie maieje.Tam bowiem jestem nieporuszajacym sie,

ktory porusza wszystkim, Tu czlowiek odzyskal to, czym jest wiecznie i

czym zawsze bedzie. Tu dusza przyjmuje Boga. Mistrz Eckhart

Bostwo oddato wszystko Bogu. Bostwo jest ubogie, nagie i paste, jakby Go

nie bylo; nie ma Ono niczego, niczego nie chce, nie pragnie ani nie dzmla,

ani niczego nie otrzymuje. To Bog posiada skarb, a w nim oblubienice, Bos-

two zas jest puste, jakby Go nie bylo. Mistrz Eckhart

Cos, co lezy poza granicami naszego doswiadczenia, mozemy zrozu-

miec, bior^c pod uwage analogiczne przypadki, ktore iednak dadza, sie

zmiescic w tych granieaeh, Tak wiec relaeje istniejejce miedzy swiatem a

Bogiem oraz miedzy Bogiem a Bostwem sa^ jak sie zdaje, analogiczne,

przynaj mniej w pewnej mierze, do relacji istniejacych miedzy cialem

(wraz z jego otoczeniem) a psyche oraz miedzy psyche a duchem. W
swietle tego, co wiemy o tych ostatnich - niestety nie wiemy o nich zbyt

duzo - jestesmy w stanie wytworzyc sobie (nie tak nieadekwatne r
jakby

sie moglo wydawac) poj^cie o pierwszych.

Umysl oddzialuje na swe cialo na cztery sposoby: podswiadomie, przez

te niewiarygodnie subtelnq inteligencje fizjologicznq, ktor^ Driesch shi-
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postazowat pod nazwq entelechii, i swiadomie, za posrednictwem prze-

myslanych aktow woli; znowu pod^wiadomie, przez oddzialywanie na

organizm fizyczny stanow emocjonalnych nie majacych nie wspolnego z

organami ezy procesami, ktore sq przedmiotem tego oddzialywama;

wreszcie, juz to swiadomie, juz to podswiadomie, w pewnych przejawach

^nadnormalnych". Poza cialem umysl moze wptyn^c na matene w dwo-

jaki sposob: po pierwsze, za posrednictwem ciata, i po drugie, za pomoc^

pewnego procesu Tt
nadnormalnego rt

, badanego ostatnio w wamnkach la-

boratoryjnych i opisywanego jako „efekt PK" [p^ychokinetyczny]. Po-

dobnie tez umysl moze wejsc w kontakt z innymi umyslami ba.dz to bez-

posrednio, za pomoc^ woli, posiugujac sie swym cialem w ceiu podjecia

czynnosci symbolicznych, takich jak mowienie lub pisanie, ba^z to T?
nad-

normalnie'
1

, za pomoca^ bezposredniej telepaUi, spostrzegania pozazmy-

Rozpatrzmy te relacje nieco blizej. W niektorych dziedzinach inteli^

gencja fizjologiczna dziala z wtasnej inicjatywy, jak np, wtedy, kiedy kie-

ruje nieprzerwanym procesem oddychania lub przyswajania materu. W
dziedzinach innych dziala ona na rozkaz umyslu swiadomego, jak imp.

wtedy, kiedy chcemy wykonac j aides dziatanie, ale nie poslugujemy sie i

nie mozemy sie posiuzyc miesniami, gmczolami dokrewnymi, nerwarai

czy naczyniami jako srodkami do realizacji upragnionego ceiu. Pozorme

prosty akt mimikry dobrze ilustruje mezwyklq nature wyczynow doko-

nywanych przez inteligencje -fizjologiezn^™ Kiedy papuga (posiugujac sie

- pamietajmy o tym - swoim ptasim dziobem, jezykieim i krtani^) nasla-

duje dzwieki wytwarzane przez wargi, zeby, podniebienie i struny g?oso-

we czlowieka artykuhgqeego siowa, coz wlasciwie sie dzieje? Reagujqc w
jakis jeszcze calkiem niezrozumialy sposob na pragnienie swiadoniego

umyslu, ktory kaze jej nasladowac pewne zapamietane lub bezposrednio

spostrzegane wydarzenie, inteligencja fizjologiczna uruchamia duzq i-

losc miesni, koordynujacych ich wysilek tak sufotelnie i zreezriie, ze uzy-

skany rezultat jest mniej lub bardziej doskonalq kopi^ orygmatu, Gdyby

swiadomy umysl - nie tylko papugi, lecz nawet istot ludzktch obdarzo-

nych najwyzszymi zdolnosciami pracowat na swym wlasnym poziomieT

to w obliczu problemu o podobnym stopniu komplikacji bylby calkowicie

zbity z tropu. . .

Jako przyklad trzeciego sposobu r
w jaki nasze umysly oddzialuja^ na

materie, mozemy przytoczyc az nadto dobrze znane zjawisko „nerwowej

niestrawnosci". U pewnych osob objawy niestrawnosci pojawiaj^ sie, kie-

dy swiadomy umysl drecza, takie negatywne uczucia, jak strach, zazd-

rose, gniew lub nienawisc. Uczucia te sq kierowane ku rzeczom lub oso-

bom ze swiata zewnetrznego, ale tak czy owak oddzialujq szkodhwie na

inteligencje fizjologiczna^, a to zaburzenie prowadzi min, do „nerwowej

niestrawnosci". Stwierdzono, ze liczne dolegliwosci fizyczne takie, jak:

gruzlica i wrzody zotqdka, choroby serca, a nawet prochnica zebow, s^

scisle skorelowane z pewnymi niepozadanymi stanami umyslu swiadch
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mego Odwrotnie tez, kazdy lekarz wie, ze spokojny i pogodny pacjent

ma o wiele wieksza szanse wyzdrowienia niz pacjent nerwowy i bedacy

w depresji. , . , .

W koncu dochodzimy do takich zjawisk, jak leczenie wiara i iewitacia

-

ziawisk „nadnormalnie" dziwnych, niemniej jednak poswiadczonych

swiadectwami tak licznymi, ze trudno je catkowicie zlekcewazyc. Nie

wiemy doktadnie. w jaki sposob wiara ieczy choroby (w Lourdes czy w
gabineeie hipnotvzera), ani tez jak sw. J6zef z Cupertino potrafit uchylac

prawo grawitacji. (Pamietajray jednak, ze w niemniejszym stopniu 3este-

imy ignorantami, gdy chodzi o okreslenie sposobu, w jaki wspolpraouja

ze soba nasze umysly i ciata w trakcie najzwyklejszych czynnosci co-

dziennych.) Podobnie nfe jestesmy w stanie wyobrazic sobie 11a czym

polega modus operandi tego, co profesor Rhine nazwal efektem PK.

Mimo to fakt, ze stany umysiowe pewnych ludzi moga wywierac wplyw

na rezultat rzutow kostkami do gry, jak sie zdaje zostat stwierdzony

ponad wszelka wafrbwosc. A jesli efekt PK mozna zademonstrowac w
laboratorium i zmierzyc przy uzyciu metod statystyeznych, to tym sa-

invm oczywiscie powaznie wzrasta wiarygodnose rozproszonych, aneg-

dotvcznych swiadectw dowodzacych bezposredniego oddziatywama u-

myslu na mated?. To samo odnosi sie do spostrzezeh pozazmystowych. Z

oczywistymi jego przyktadami ciagle spotykamy sie w zydu cadz,ennym.

Ale nauka nie potrafi dac sobie rady z poszczegolnym wydarzemem, z

odosobnionym przypadkiem. Podnoszac swa metodologiczna n.eudol-

nosc do rangi kryterium prawdy, dogmatyczni naukowcy wszystko, co

bylo- niedostepne ich ograniczonej kompetencji, czesto pietnowah raia-

nem rzeczy nierealnych, a nawet niemozliwych. Jesli jednak badan.a.

ziawisk spostrzegania pozazmyslowego mozna powtorzyc w podobnych

warunkach. to zjawiska te zaczynaja podlegac prawo prawdopodobiens-

twa i (wbrew ja'kze zaciekiej opozycji) zyskuja pewien szacunek swiata

Tl £LllIcOWGQ

Oto - mowiac nader smiato i bardzo krotko - najwazniejsze rzeczy,

ktore wiemv o umysle ze wzgledu na jego zdolnosc do oddziatywanm na

materie Jakie wnioski mozemy wyciagnac z tej skromnej wiedzy, ktora

mamy o nas samych - wnioski co do boskiego przedmiotu nasze] memal

catkowitej ignorancji?
.

...

Po pierwsze chodzi tu wnioski co do stworzema. Jesh umyst ludzki

moze bezposrednio oddziatywac na materie, i to nie tylko wewnatrz wias-

nego ciata, lecz takze poza nim, to mozna przypuscic, ieumys! bo.ski,

istaiejacy immanentnie we wszeehswiecie lub transcendentme poza

nim iest w stanie narzuci6 formy preegzystujacemu chaosowi bez-

ksztaltnej materii, a nawet- bye moze - pomyslec zarownn substancje,

iak i formy, tym samym powodujac ich zaistnieme. ,.-,.. .

Raz stworzony czy obdarzony przez Bostwo forma, wszechswiat musi

bye w swym istnieniu podtrzymywany. Koniecznosc nieustannego re-

kreowania swiata staje sie, wedlug Kartezjusza, oczywistosci^ „kiedy
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rozwazamy nature czasu lub trwania rzeczy; albowiem jest ona taka,,*8

czesci czasu nie zalezq od siebie nawzajem i nigdy ze soba me wspohst-

nieia- totez z faktu, ze istniejemy teraz, nie wynika w sposob komeczny,

ze bedziemy istniec w chwile pozniej, dopoki jakas przyczyna, tj. to, co

nas wplerw wytworzylo, nie bedzie nas jakby ciagle wytwarzato ponow-

nS rznaczykonserwowalonas".Tu,jaksiezdaje,hapoziom.ekosn?Icz-

nym mamy do czynienia z czyms analogicznym do te mteligencji fazjo-

logicznej, ktora u ludzi i nizszych zwierzat nieustanme pilnuje tego, by

ciala zachowywaty sie tak, jak powinny.W istocie intelxgencje fizjologicz-

na mozna w sposoh mozliwy do przyjecia uwazac za pew,en szczegolny

aspektpowszechnego, rekreuj^Cego swiat, Logosu. Dla Chmczykow byto-

by to tao manifestujace sie na poziomie zywych ciaL
,m„B,Aw

Ciata ludzi ulegaja wplywom dobrych lub ztych stanow ich umyslow.

Analogicznie, istnieme boskiego spokoju i dobrej woli w istoc.e rzeczy

mozna uwazac za jedna z przyczyn, dla ktorych choroba swiata, choc

Tromczna, nie okazata sie smiertelna. A jesli w kosmosie psychtcznym

mialaby istniec inna, rbwnioz nadludzka, swiadomosc ow admeta mysla-

mi zlvmi egotycznymi i buntowniczymi, to bye moze tiumaczytoby to

niektore z catkiem skrajnych i nieprawdopodobnych nikczemnosci, ce-

Ch
Sama

J

chdane przez nasze umysty sa dokonywane albo dzieki inte-

lipencji fizjologicznej i ciatu, albo - nader wyjatkowo i w ogramczonym

zSresie - za pomoca. srodkbw nadnormalnych w wdzaju psychotanezy.

Analogicznie, sytuaeje fizyczne b^d^ce skutldem dzialan.a woh Opatrz-

noii Bozej mo£ bye aranzowane przez nietistatMtie tworczy Umys ,
kto-

rv Dodtrzymuje istnienie kosmosu - w tym wypadku bedz,e si? wydawa-

to ze Opatrznosc realizuje swe dzielo za pomocq srodkow catkowicie

naturalnych. Kiedy indziej, niezmieraie.rzadko, Umyst boski moze dzia-

S bezposrednio na wszechswiat jakby z zewnatrz - w tym^padku

dziatania Opatrznosci i dary laski wydadza sie nam cudami. Podobnie,

boski Umyst moze porozumiewac sie z umystami skonczonymi, juz to.

postugujac sie swiatem ludzi i rzeczy w sposob, jaki przez poszczegolny

umyst do ktorego chce on w danej chwili dotrzec, zostame uznany ,za

sensowny - juz to doprowadzajac do porozumienia bezposredniego za

po
=;Tw^^^^^^^

istnienie swiata, „staje sie i stawac sie przestaje" Innymi stowy bytiye

on przynajmniej w pewnym stopniu, w czasie. Bog temporalny mogby

Sec natur? tradycyjnego hebrajskiego Boga ze Starego™?™***
mogtby bye jakims ograniczonym Bostwem w rodzaju opisywanych

pTzez pewnych nastawionych filozoficznie teologow naszego stuleca,

albo tez mogtby bye Bogiem emergentnym, rozpoczynajacym^swo] roz:

woj w nieduehowyra punkcie Alfa i stopniowo nabie^jacym charakteru

bardziej boskiego w toku eonow czasu, zmierzajacych ku jakiemus hipo-

tetyeznemu punktowi Omega. (Dlaczego ruch ten ma zmierzac ku cze-
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mus wi?kszemu i lepszemu, a nie rnniejszemu i gorszemu, i dlaczego ma
bye ruchem raczej wzwyz niz na dot dlaczego ma bye ruchem faluj^eym,

raczej naprzod niz po kole ~ tego naprawd? nie wiemy. Jak si? zdaje, nie

ma powodu, dla ktorego Bog, ktory ma charakter wyiqeznie temporalny -

Bog, ktory jedynie staje si? i nie ma korzeni w wiecznosci - nie miatby

bye na lasce czasu rownie ca*kowicie, jak umysl indywidualny, odizolo-

wany od ducha. Bog, ktory si? staje, jest Bogiem, ktory rowniez zapxze-

stanie stawania si?, a to wlasnie zaprzestanie moze ostatecznie zatrium-

fowac, tak ze ostatni stan emergentnego Bostwa moze okazae si? gbr-

szym od stanu pierwszego.)

Glebq, w ktorej zakorzeniona jest roznorodna i zwiazana z czasem

psyche, jest prosta, pozaczasowa swiadomosc. Stajqe si? ludzmi czystego

serca i ubogimi duchem, mozemy odkryc t? swiadomosc i si? z niq utoz-

samic. W duchu nie tylko posiadamy jednoczaee poznanie boskiej Pod-

stawy, lecz takie ni^ jestesmy.

Analogicznie, Bog istniejq,cy w czasie ma swa, podstaw? w odwiecznym

„teraz" pozbawionego modi Bostwa. A wtasnie w Bostwie rzeczy te, zycie

i umysty maja, swoj byt; Bogu natomiast zawdzi?czaja
i
one swe stawanie

si?
- stawanie si? T

ktorego ceiem i przeznaczeniem jest powrot do wiecz-

nosci Bostwa.
Tymczasem zaklinam was na odwiecznq i niezniszczaina^ prawcl^, i na moj^

dusz?; rozwazcie i pojmijcie rzeczy niesiychane. Bog i Bostwo roznia, si? od

siebie tak, jak niebo i ziemia. Niebo znajduje si? tysiac mil- nad ziemia,, i tak

bardzo Bostwo przewyzsza Boga- Bog staje si? i stawac si? przestaje. Zycz$

dobrze temu, kto rozumie to kazanie. Gdyby jednak nikogo tu nie byto. to

musiaibym gJosic to tej skarbonce z datkami na ubogich.
Mistr2 Edkhart

Podobnie jak sw. Augustyn, Mistrz Eckhart w pewnym stopniu padi

ofiara, swych talentow literaekich, Le style e'est Vhomme. Niewqtpliwie.

Ale i przeciwienstwo tego zdania jest cz?sciowo prawdziwe. L'homme

e'est le style, Poniewaz mamy dar pisania w pewien sposdb, stwierdzamy,

ze niejako stajemy si? sposobem naszego pisania. Ksztaltujemy si? na

podobienstwo naszego szczegolnego rodzaju krasomowstwa. Mistrz Eck-

hart by! jednym z tworcow niemieckiej prozy i to swiezo odkryte mi-

strzowskie opanowanie skutecznej ekspresji stafo si? dlan pokusa., zeby

przyjmowac postawy skrajne - pod wzl?dem doktrynalnym stac si? ob~

razem wlasnych mocnych i przesadnych wypowiedzi. Stwierdzenie takie T

jak zacytowane powyzej, kazatoby s^dzic, ze pogardzal on tym t co wedan-

tysci nazywajq „nizszym poznaniem" Brahmana, nie jako Absohitnej

Podstawy wszelkicb rzeczy, lecz jako osobowego Boga. W rzeczywistosci,

podobnie jak wedantysci, nizsze poznanie uznaje on za poznanie auten-

tyczne, a oddanie si? osobowemu Bogu uwaza za najlepsze przygotowa-

nie do jednocza^cego poznania Bostwa. Trzeba takze pami?tac, ze pozba-

wione atrybutow Bostwo wedanty, buddyzmu mahajany, cbrzescijan-

skiego i sufijskiego mistycyzmu jest Podstawq wszystkicb cech
f
jakie ma

osobowy Bog i Wcielenie. „B6g nie jest dobry; ja jestem dobry." - powiada
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Eckhart w gwattowny i przes^adny sposob. To, co rzeezywiscie rozumiat

przez to stwierdzenie, da si? wyrazic nast?puj^co: „Ja sam jestem tak

dobry, jak moze bye dobry cziowiek, Bog zas jest dobry w sposob nad-

przyrodzony; Bostwo bowiein jest, a jego
4bycie

r (w niemczyznie Eckhar*

ta: Istigkeit) obejmuje dobroc, mitosc, ma^drosc*! wszystko inne w swej

istocie i zasadzie", W konsekwencji, Bostwo dla przedstawiciela filozofii

wieczystej nigdy nie jest jedynie Absolutem akademickiej metafizyki,

lecz czyms doskonalym w sposob o wiele czystszy, czyms, co nalezy czcic

o wiele bardziej niz Boga osobowego i niz jego ludzkie wcielenie - jest

Isto^ f
wobec ktorej mozna miec poczucie najsilniejszego oddania si?, a

takze ze wzgl?du na ktora, konieczne jest (jesU mamy osiajna^c to jedno-

czejee poznanie, ktore jest ostatecznym celem czlowieka) praktykowanie

dyscypliny bardziej wyt?zonej i niestrudzonej niz jakakolwiek dyscypli-

na nakJadana przez wtadz? koscielna^

Zgodnie z naszym rozuraem istnieje odr?bnosc i roznica mi^dzy Bogiem a

Bostwem, mi?dzy dziataniem a spoczynkiem, Plodna natwra Osob zawsze

dziaJa w zywym zroznicowaniu. Ale prosta Istota Boga, zgodnie ze sw^

nature jest wieczystym spoczynkiem Boga i wszeikich
f
rzeczy stworzo-

> nych. Ruysbroeck

[W Hzeczywiistosci poznanej przez mistyka dzi?ki poznaniu jednocza.cemul v

nie mozemy juz mowie o Ojcu, Synu i Duchu Swi?tym r aBi o zadnej istocie *

' stworzonej, lecz tylko o jednej Istocie, ktora jest substancj^ Boskicb OsoK

Tarn wszyscy bylismy jednyjrn przed naszym ^tworzeniem, albowiem jest to

nasza nad-istota. Tarn Bostwo w swej prostej istocie jest bez dziatania.

Ruysbroeck h

Swi?te swiatto wiary jest tak czyste, ze w porownaniu z nirn poszczegolne^

swiatta sq tylko nieczystosciami; a nawet idee odnosza.ee si? do swi?tych,
'

- Btogoslawionej Dziewiey, jak rowniez widok Jezusa Chrystusa w jego czto-

wieczenstwie - stanowia. przeszkody na drodze do ogl^du Boga w jego czy^

' stosci. - J. J. OHer

Stwierdzenie to, pochodz^ce od poboznego katolika z okresu Kontrre-

formacji, moze si? wydawac nieco zaskakuja^ce. Musimy jednak pami?*

tac, ze OHer (ktory prowadzit swt?tobliwe zycie i byl jednym z najbar-

dziej wplywowycb nauczycieli religijnyeh w XVII wieku) mowi" tu o pew-

nym stanie swiadomosci, ktory osia<gn?lo niewielu ludzi. Ludziom znaj-

duja^cym si? na zwyklym poziomie istnienia zaleca on inne sposoby

poznania. I tak np. jednemu ze swych penitentow radzi, by jako uzupei-

nienie lektur sw, Jan a od Krzyza i innych przedstawicieli teologii czysto

mistycznej czytat objawienia sw, Gertrudy, odnosza^ce si? do wcielonych,

a nawet fizjologiczych aspektow Boga. Zdaniem Oliera, podobnie jak

zdaniem wi?kszosci przewodnikow sumien zarowno katolickich, jak hin-

duskich, byJo glupota, zalecanie czci Boga-bez-formy ludziom, ktorzy sq w
stanie zrozumiec jedynie osobowe i wcielone aspekty boskiej Podstawy,

Jest to postawa calkowicie sensowna, totez jestesmy usprawiedUwieni

przyjmujqc zgodny z nia, sposob post?powania - zawsze pod warunkiem,

ze dobrze pami?tamy, iz moga^ temu towarzyszyc pewne duchowe niebez-

i
;
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mus wiekszemu i lepszemu, a nie mniejszemu i gorszemu, i dlaczego ma

bye rucbem raczej wzwyz niz na dot. dlaczego ma bye ruchem falujacym,

raczej naprzod niz po kole - tego naprawde nie wiemy. Jak sie zdaje, me

ma powodu, dla ktorego Bog, ktory ma charakter wylaezme temporary -

Bog, ktory jedynie staje si? i nie ma korzeni w wiecznosc, - me miatby

bv! na tasce czasu rownie catkowicie, jak umysi indywidualny, odizolo-

wany od ducha. Bog, ktory sie staje, jest Bogiem, ktory rowniez zaprze-

stanie stawania sie, a to wiasnie zaprzestanie moze ostateczme zatrmm-

fowac, tak ze ostatni stan emergentnego Bostwa moze okazac sie gbr-

szym od stanu pierwszego.)
„., Qt.om

Gleba w ktorej zakorzeniona jest roznorodna 1 *wiazana z czasem

psyche jestprosta, pozaczasowa swiadomosc. Stajac s i? tudzmi czystego

serca i'ubogimi duchem, mozemy odkryc te swiadomosc i sie z ma utoz-

samic. W duchu nie tylko posiadamy jednoczace pozname boskiej Fod-

stawy, lecz takze niq jestesmy.

Analogiozhie, Bog istniejacyw czasie ma swa podstawew odwiecznym

teraz" pozbawionego modi B6stwa. A wiasnie w Bostwie rzeczy te, zycie

i umysly maja swoj byt; Bogu natomiast zawdzieczaja one swe stawame

sie - stawanie sie, ktorego celem i przeznaczeniem jest powrot do wiecz-

*
Trmczas™ zaklinam was na odwieczn^ i niezniszczalm* prawd?, > na moja

dusze; rozwazcie i pojmijcie rzeczy mesiychane. Bog i Bostwo rozma si? od

siebie tak, jak niebo i ziemia. Niebo znajduje sie tysiac mrf nad ziemia,i tak

bardro Bostwo przewyzsza Boga. Bog staje sie i stawac sie przestaje^ycz?

dobrze tpmu, kto rozumie to kazanie. Gdyby jednak nikogo tu me byto, to

musiatbym glosic to tej skarbonce z datkami na ubogieh. .^^ Eckhart

Podobnie jak sw. Augustyn, Mistrz Eckhart w pewnym stopniu pad!

ofiara swych talentow literackieh-. Le style e'est Vhomme. Niewatphwie.

Ale i przeciwienstwo tego zdania jest czesciowo prawdziwe. Lhomme

e'est le style Poniewaz mamy dar pisania w pewien sposob, stwierdzamy,

ze niejako stajemy sie sposobem naszego pisania. Ksztaitujemy »?)ja

podobienstwo naszego szczegblnego rodzaju krasomowstwa. M strz Eck-

hart bvl jednym z tworc6w niemieckiej prozy i to swiez.o odkryte mi-

strzowskie opanowanie skutecznej ekspresji stalo sie dlan pokusa, zeby

przyjmowac postawy skrajne - pod wzledem doktrynalnym stac si? ob-

razem wlasnych mocnych i przesadnych wypowiedzi. Stwierdzeme takie,

jak zaevtowane powyzej, kazaloby sadzic, ze pogardzal on tym, co wedan-

tvsci nazywaja „nizszym poznaniem" Brabmana, me jako Absolutnej

Podstawy wszelkich rzeczy, lecz jako osobowego Boga.W rzeczywistosci,

podobnie jak wedantysci, niSsze poznanie uznaje on za pozname auten-

tyczne, a oddanie sie osobowemu Bogu uwaza za najlepsze przygotowa-

nie do jednoczacego poznania Bostwa. Trzeba takze pamietac ze pozba-

wione atrybutow Bostwo wedanty, buddyzmu mahajany, chrzescijan-

skiego i sufijskiego mistycyzmu jest Podstawa wszystkich cech, jakte rna

osobowy Bog i Wcielenie. „B6g nie jest dobry; j a jestem dobry. - powiada
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Eckhart w gwaltowny i przesadny sposob: To, co rzeczywiscie rozumia!

przez to stwierdzenie, da sie wyrazic nast^pujaco: Ja. sam jestem tak

; dobry, jak moze bye dobry czlowiek, Bog zas jest dobry w sposob nad-

przyrodzony; Bostwo bowiem jest, a jego 'bycie' (w niemczyzme Eckhar-

; ta: Istigkeit) obejmuje dobroc, milosc, madrosc i wszystko nine w swej

istocie i zasadzie". W konsekwencji, Bostwo dla przedstawiciela rdc-zotn

wieczystej nigdy nie jest jedynie Absolutem akademickiej metafizyki,

lecz czyms doskonalym w sposob o wiele czystszy, czyms, co nalezy czcic

o wiele bardziej niz Boga osobowego i niz jego ludzkie wcielenie - jest

Istota \wobec ktorej mozna miec poczucie najsilmejszego oddama si?, a

takze 'ze wzgledu na ktora konieczne jest {jeslimamy osiagnac to jedno-

czace poznanie, ktore jest ostatecznym celem cztowieka) praktykowame

dyscypliny bardziej wytezonej i niestrudzonej niz jakakolwiek dyscypu-

na nakladana przez wladze koscielna.

Zgodnie z naszym rozumem istnieje odrebnosc i roznica mi<?dzy Hogiem a

Bostwem, miedzy dzialaniem a spoczynkiem. Plodna natura Os6b zawsze

dziala w zywym zroznicowaniu. Ale prosta Istota Boga, zgodme ze swa

natura, jest wieczystym spoczynkiem Boga i wszelkich rzeczy stworzo-

nych. Ruysbroeck

. (W Rzeczywistosci poznanej przez mistyka dzieki poznaniu jednocz^cemul

nie mozemy juz mowic o Ojcu, Synu i Duchu Swi?tym, ani o zadnej istoc.e \
- stworzonej', lecz tylko o jednej Istocie. ktora jest s*»bstancja Boskwh Osob.

|

Tarn wszyscy bylismy jednym przed naszym stworzeniem, albowiem jest to /

nasza nad-istota. Tam Bostwo w swej prostej istocie jest bez dzialaina.

Ruysbroeck],

Swiete swiatlo wiarv jest tak czyste, ze w porownaniu z nim po,szczeg61ne\

swiatta sa tylko nieczystosciami; a nawet idee odnoszqce sie do swietych, v

Blogoslawionej Dziewicy, jak rowniez widok Jezusa Chrystusa w jego czio-

1

wieczehstwie - stanowia przeszkody na drodze do ogl^du Boga w jego czy-J

•stosci. *» J.J. Olier

Stwierdzenie to, pochodzace od poboznego katolika z okresu Kontrre-

formacji, moze sie wydawac nieco zaskakujace. Musimy jednak pamie-

tac ze Olier (ktory prowadzil swietobliwe zycie i by! jednym z najbar-

dzie j wplywowych nauczycieli religi jnych w XVII wieku) mowi tu o pew-

nym stanie swiadomosc!, ktory osiagn?k> niewielu ludzi. Ludziom znaj-

dujacym sie na zwyklvm poziomie istnienia zaleca on inne sposoby

poznania. I tak np. jednemu ze swych penitentow radzi, by jako uzupel-

nienie lektur sw. Jana od Krzyza i innych przedstawicieli teologn czysto

mistycznej czytal objawienia sw. Gertrudy, odnoszace sif do wcielonych,

I a nawet fizjologiczych aspektow Boga. Zdaniem Oliera, podobnie jak

I - zdaniem wiekszosci przewodnikow sum ieh zardwno katohckich, jak bin-

I duskich, byto gtupota zalecanie czci Boga-bez-formy ludziom, ktorzy saw
stanie zrozumiec jedynie osobowe i wcielone aspekty boskiej Podstawy.

Jest to postawa calkowicie sensowna, totez jestesmy usprawiedliwiem

przyj mujac zgodny z nia sposob postepowania - zawsze pod warunkiem,

ze dobrze pamietamy, iz moga temu towarzyszyc pewne duchowe mebez-

.
^ -
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pieczehstwa i szkody. Nature tych niebezpxeczenstw i szkod »l«"^q«my

i omowimy w innym rozdziale, Na razie wystarczy, ze zacytujemy ostrze-

gawcze slowa Filona z Aleksandrii: „Kto sqdzi, ze Bog ma jak^s eeche, a

nie iest Jednym, szkodzi nie Bogu, lecz sobie".

f Musisz kochac Boga jako nie-Boga, nie-Ducba, nie-osobe, me-obraz, takie-

I kie dwoini, i takiego, w ktorym musimy na wieki zaton^c, z mcosci w
\ niCo^,

' Mistrz Eckhart

To co Eekbart nazywa „czystym, abaolutnym nie-Bogiem, w ktorym

musimy zatonac, z nicosci w mcosc", w buddyzmie mahajany okreslane

jest jako Czyste Swiatto Pustki. A oto czesc formuiy, z jaka kaptan tybe-

taiiski 7wraca sie do cztowieka umierajacego.

SzSetny synu |wymiemc imie], ktoremu wtasnie przyszlo szukac drog.!

Gdv tylko przestaniesz oddyohac, pojawi si? przed toba tak zwana Glowna

Jasnosc Fierwszego Bardo, ktorej znaczenie wczesniej zostaIn ei objasnio-

.ne przez guru! A gdy ustanie twoj dech zewn^trzny, zaswita przed toba

Dharmata wyrazista jak pusta przestrzen nieba, jasna, swiethrta
;
Pozba-

vviona krancow i srodka - nagi, womy od zanieczyszczen umysl. Rozpozna-

waj j, wowczas i wstepoj w jej sfere! Wtedy UjJJPjJ^^^
Cofajac sie bardziej w przesztosc,w jednej z najwczesmejszych upam-

szad znajdujemy klasyczny opis Absolutu jako Ponadistotowego Nicze-

g°'

Znaczenie Brahmana zostaje wyrazone przez neti neti inie to, nie to}; atbo-

w*m poza tym, 12 rnowisz, ze .to nie to", nie ma nie. wiecej. lime tego jednak

jest „Rzeczywistoscia rzeczywistosci". To znaczy, ze zmysly sa realne, a

Brahman jest ich Rzeczywistoscia.. Upamszada Brihad Aranjaka

Innymi slowy, istnieje hierarchia rzeczy realnych. Roznoraki swiat

naszego codziennego doswiadczenia Jw^^-t'STEil^tatei
czv - na swym wtasnym poziomie - nie budzi wqtphwosci. Ale istota tej

wTgleSej Lczywistoscf zawiera sie w Rzeczywistosei absolutne, w

IS fdzieki niej, ktorej z racji niewspoimiernej innosc. jej wtasnej natu-

ry mgdy nio bedziemy mogli opisac (nie ma na to nadzae.), jesh nawet

^^ZSt^iS^f^ -a wieikie znaczenie bistoryczn.

poniewaz glownie za posrednictwem Teologii mistycznej i O imionach

boikich autora pochodzacego z V wieku, ktory pisywai pod imieniem

DionSgo LopVy, chrzescijanstwo sredniowieczne n-jjvjto to
takt z neoplatonizmem, a tym samym, za posrednicbvem *dku mnych

ogniw, z metafizyczna. mysla i dyscypHnq Indii. W IX wieku Jan Szkot

Eriugena przelozyl oble te ksiegi na lacine i od tego czasu wyW1eraty one

szeroki, gifboki J dobroczynny wplyw na filozoficzne spekulacje i rehgij-

ne z'ycie Zachodu, Chrzescijanscy przedstawiciele fi ozofu -eczystej po-

wolywali sie wtasnie na autorytet Areopagity, kiedykolwiek zagrazah vm

(a zagrazaU zawsze) ci, dla ktorych sprawe^ najwazniejsza. byl rytaal,

legalism i organizacja koscielna. A poniewaz Diomzego omytkowo utoz-
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samiano z pierwszym Atehczykiem, ktorego nawrocil sw. Pawei, przete

jego autorytet uwazano za niemal rowny autorytetowi apostofdw; tote^

^godnie z regulami gry w Kosciele katolickim, powotywania si? nan me

mozna bylo lekcewazyc i nie mogli sobie na to pozwolic nawet -rf. dla

kt6rych jego ksiegi nie mialy zadnego znaczenia. Ludzi pod^zajqeyen

^ciezka Dionizego trzeba byto tolerowac mimo ich irytu^cej ekscen-

trycznosci A kiedy tylko pozostawiono im tyle swobody, by duch ich

mogl wydac owoce, pewna icb liczba osiqgn^ta tak wielki stopien swi?^

tofici, ze nawet przywodcy hiszpanskiej inkwizyeji nie byli w stame po^
pic drzewa, ktore takie owoce wydalo.

Proste absolutne i niewzruszone tajemnice boskiej Prawdy ukryte sq w
przejasnej ciemnosci tego mtlczenia, ktore objawia si? w tajemmcy Albo-

wiein ta ciemnosc, choc najgt?bsza, jest przeciez promienme jasna a choc

poza zasiegiem dotyku i wzroku, przepelnia nasze niewidzace umysty prze-

pychem transc^ndentnego pi^kna, (...) Usilnie tesknimy za tym, by zamiesz^

kac w tej przezroczystej ciemnosci i by dzi^ki niewidzemu i mepoznawamu

uirzec Tego, ktory jest zarowno poza widzeniem, jak i poznawaniem - przez

sam fakt niewidzenia Go i niepoznawania, Albowiem to jest prawdziwym

widzeniem i poznawaniem, i przez porzucenie wSzystkich rzeczy chwale-

niem Tego, ktory jest poza i ponad wszystkimi rzeczami. Albowiem me jest

to niepodobne do sztuki tych, ktorzy rzezbi^ jakby zywy pos^g z kamiema:

usuwajac to wszystko, co go otacza i co uttudnia jasne widzeme ^krytej

formy, odslaniajqc jego ukryte piekno jedynie przez z&hrame czegos. Albo-

wiem iak sadze, lest rzeczy stosmvnieisa^ chwalic Go prfcez zabterante mz

przez przypisywattie mu czegos; przypisujemy Mu bowiem atryboty, kiedy

zaczynamy od powszechnik6w i schodzimy poprzez rzeczy posredme do

szczegotow. Ale tu zabieramy Mu wszystkie rzeczy, wstepujqc od szcze-

golow do powszechnikow, bysmy mogli otwarcie poznac mepoznawalne,

ukryte we wszystkich rzeczach i pod rzeczami, klore mozna poznaa I spo-

strzegamy te ciemnosc poza bytem, ukryt^ pod wszelkim swiatlem natura-

3nym<
Dionizy Pseudo-Areopagita

Swiat jaki si? jawi zdrowemu rozs^dkowi, sklada si? z nieokreslonej

ilosci nast?pujqcych po sobie i, przypuszczalnie, powi^zanych przyczyno-

wo wydarzeh, obejmuj^cych nieokreslon^ ilosc odr?bnych f
poszczegol-

nych rzeczy t
zywych istot i mysli, ktorych caiosc tworzy, przypuszczalnje,

uporzadkowany kosmos. J?zyki iudzkie rozwin?ly si? wtasnie po to T zeby

opisac, przedyskutowac i opanowac ten wszechswiat zdrowego rozsqd-

ku L

Kiedykolwiek i z jakiegokolwiek powodu chcemy pomyslec o swiecie

nie takim, jaki jawi sie zdrowemu rozsadkowi, lecz o swiecie jako conti-

nuum wtedy stwierdzamv, ze nasza tradycyjna skladnia i slownictwo sa>

do tego calkowicie nieodpowiednie. Totez matematycy byli zmuszem

specjalnie w tym ceiu wynalezc radykalnie nowy system symboh. Ale

boska Podstawa wszelkiego istnienia nie jest tylko jakims continuum,

znajduje sie ona takze poza czasem, i rozni sie, nie tylko co do stopma

lecz takze co do rodzaju, od swiatow, do kt6rych opisania odpowiedm 3est
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jezyk tradycyjny i jezyki matematyki, Stad tez bierze sie czestosc para-

doksow we wszystkich wykladach filozofii wieczystej, werbalna ekstra-

wagancja, niekiedy nawet pozorne bluznierstwo- Jak dotad nikt nie wy-

nalazl jakiegos „rachunku duchowego", ktory pomogtby nam mowic sen-

sownie o boskiej Podstawie i o swiecie rozumianym jako jej przejaw,

Totez na razie powinnismy miec cierpliwosc i tolerowac jezykowe dzi-

waetwa tych t
ktorzy sq zmuszeni opisywac jeden rodzaj doswiadczenia w

kategoriach systemu symboii, ktory odnosi sie do faktow innego i zupei-

nie roznego rodzaju doswiadczenia,

Jesli wiec chodzi o w peini odpowiednia, forme wyrazu dla filozofii wie~

czystej, to mamy tu do czynienia z problemem semantycznym ostatecz-

nie nierozwi^zywalnym. O tym fakcie musz^ zawsze pamietac ci, ktorzy

spotykajq sie z jej sformuJowaniami. Tylko bowiem w ten sposob bedzie-

my w stanie zrozumiec, chocby w jakims stopniu, o czym jest w nich

mowa. Przykladowo: wezmy pod uwage negatywne definicje transcen-

dentnej i imrnanentnej Podstawy bytu. W stwierdzeniaeh, ktore spotyka-

rny u Mistrza Eckharta, Boga przyrownuje sie do
, (
niczego". I w pewnym

sensie porownanie to jest sciste, Bog bowiem z pewnoscia, nie jest

„czyms T

\ Zgodnie z wyrazeniem, ktorym posluzyl sie Szkot Eriugena, Bog

nie jest „czyms"; jest on Tym. Innymi slowy, o Podstawie mozna powie-

dziec, ze istnieje, ale nie mozna jej zdefiniowac jako czegos, co ma wtas-

ciwosci. Znaczy to, ze dyskursywna wiedza o Podstawie nie jest tylko

czyms w mniejszym lub wiekszym stopniu oddalonym od rzeczywistosci

bezposrednio nam dostepnej, jak wszelka wiedza indukcyjna, jest to i

musi. bye -- ze wzgl.edu na sam^ nature naszego jezyka i naszyeh stan-

dardowych wzorcow myslenia - wiedza paradoksalna. Bezposredniego

poznania Podstawy nie mozna osia^gnejc inaczej, jak tylko przez unie z

niq, a unii tej mozna doswiadczyc jedynie przez unieestwienie zadufane-

go w sobie ego, ktore stanowi przeszkode oddzielajact} „ciebie" od

.Tego".

r

III.

\ OSOBOWOSC, 6WIr$T06C, BOSKIE WCIELENIE
W jezyku angielskim wyrazy pochodzenia lacinskiego majej specyficz-

ny odcien znaczeniowy, ktory z reguty wyraza pewn^ elitarnose intelek-
tualnq, moralnq i estetycznq, odcien, jakiego na ogot ich anglosaskie
odpowiedniki nie majq. Na przyktad wyraz maternal [maeierzyriskil
oznacza to sarno, co wyraz motherly [matczyny], wyraz intoxicMed fnie-
trzezwy] to sarno, co wyraz drunk [pijany], ale dzielace je roznice, choc
subtelne, jakze s% wazne, Kiedy Szekspir potrzebowaJ nazwiska dla ko-
micznej postaei z jednej ze swyeh sztuk, to oehrzcil j^ jako Sir Tobiasza
Czkawke [Sir Toby Belch], a nie jako kawalera Tobiasza Eruktacj^ [E-
ructation].

Stowo
)rosobowosc" [personality] wywodzi sie z taciny, a jego pewne

aspekty ciesztj si? szacunkiem w najwyzszym stopniu. Z jakiejs osobli-
wej racjifilok>gicznej anglosasklego odpowiednika termin'u „osobowosc"
nie uzywa sie prawie nigdy. A szkodal Jezeli bowiem posiugiwano by sie
nim, tak jak aktualnie poshiguje sie slowem trczkawka" zamiast slowem
Jteruktacja

>?

,
to czy ludzie odnosiliby sie z taka, czci^ do przedmiotu bedq-

cego desygnatem tego terminu, jak to robiq ostatnio pewni filozofowie,
moralisci i teologowie angieiskiego obszaru jezykowego? Nieustannie
bowiem zapewnia sie nas, ze ..osobowosc" jest TtRjwy7!«zq forma

,

rzjsczafc-
wjstosci, jaka jest oajEudostepna. Ale ludzie z pewnosci^"pomysieIiby
dwa razy

f
zanim wyglosiliby czy przyjeli to twierdzenie, gdyby zamiast

stowem „Osobowosc" postuzyii sie jego germanskim synonimem
t
,sobis-

tosc" \selfnessY Albowiem termin „sobistosc
tf

, chociaz oznacza dokladnie
to samo, nie ma nie z tego elitarnego odcienia znaczeniowego, ktory
cechuje termin „osobowosc'\ Przeciwnie, jego pierwotne znaczenie koja-
rzy sie nam i pewnym dysonansem

t przypominaja.cytn dzwiek pekniete-
go dzwonu. Jak bowiem zawsze podkreslaja, przedstawiciele filozofii wie-
czystej, wiasciwa cztowiekowi ohsftsyjna swiadnmose odrqihn^gQ

r1
ja'M

^hsiawanieprzy tym t ze sie nim jestf stanaHdjastateczn^ia^^
pr^pfizkoH^ na drndze do jednocz^e^n poznania Boga . Dla nich bye
odrebnym „ja" [sobistosciaj jest grzechem pierworodnym

t
natomiast u-

mrzec „dia siebie" uczuci^wo, woiicjonalnie i intelektualnie, to ostatecz*
na i doskonala cnota. To wlasnie pamiec o tych wypowiedziach przywo*
iuje niekorzystne odcienie znaczeniowe, z jakimi Jqczy si^ stowo ttsobis-
tosc'*. Nader korzystne odcienie znaczeniowe siowa ^osobowo^c" uzmy-
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siawia nam nie tylko jego uroczysta tacinska etymologia, ale takze remi-

niscencje odnoszqce si? do tego, co powiedziano o „osobach" Sw. Trojcy.

Ale osoby te nie maj^ nic wspolnego z naturainymi ludzkimi osobami z

naszego codziennego doswiadczenia - to znaezy nic poza zamieszkujq-

cym w nich duchem, z ktorym mamy i powinnismy si? utozsamic, ale

ktorego wi?kszosc z nas woli ignorowac na korzysc naszych odr?bnych

..sobistofci". To, ze tej „sobistosci", usuwaj^cej Boga w cieri i wrogiej

duchowi, nadano to samo miano, ktore stosuje si? do Boga b?d^cego

Duchem, jest - iagodnie mdwiqc - prawdziwym nieszcz?sciem. Podobnie

jak wszystkie takie pomyiki, takze ta prawdopodobnie jest, w jakis nie-

jasny i podswiadomy'sposob, rozmyslna i celowa. Kochamy nasz^ sobis-

tosc; chcemy, by milosc t? usprawiedliwiono; totez sobistosc ochrzcilismy

tym'samym mianem, ktore teologowie zastosowaii do Ojca, Syna i Ducha

Swi?tego,

Zapytasz mnie teraz, jak zniszczyc owq wyrazna^ swiadomosc wlasnego ist-

nienia. Sadzisz bowiem, ze gdyby ona zostata zniszczona, znikn?lyby tez

wszystkie inne trudnosci. 1 masz stusznosc, Musz? ci jednak odpowiedziec,

ze bez bardzo szczegoinej i darmo danej laski Bozej, a takze bez twej cal-

kowitej t oehoczej gotowosci na jej przyj?cie, owa wyrazna sWi*domosc

wlasnego istnienia nie moze zostae zniszczona. Gotowosc zas twoja nie jest

niczym innym, jak gi?bokim, dotkliwym zasrnuceniem ducha. (...) Kazdy

bowiem ma jakis powod do smxitku, nikt jednak wi?kszego niz ten, kto wie i

czuje, ze jest Kazdy inny smutek w porownaniu z tym jednym jest tylko

nasladowaniem prawdziwego. Ten bowiem doswiadeza prawdziwego smut,

ku, kto wie i czuje nie tylko, czym jest, ale ze jest. Kto zas nigdy nie doznat

takiego smutku, niech smuci si? naprawd?, gdyz nie wie jeszcze, co to praw-

dziwy smutek. Smutek taki t gdy go doznajemy t
oczyszcza dusze nie tylko z

grzechu, ale i z cierpienia, bedejeego zaplatq za ten grzech. Czyni tez dusz?

gotowa,na przyj?cie takiej radosci, ktora odbiera
; czlowiekowi wszelka^

swiadomosc wlasnego istnienia.

Jesli smutek ten jest szczery, wypelnia go swi^ta t^sknota. Bez takiej

t^sknoty nikt na swiecie nie mogtby go udiwign^c ani przetrwac. Gdyby

bowiem dusza nie umacniala si^ swymi dobrymi urzynkami, nie byJaby w
stanie zniesc bolu, jaki powoduje swiadomosc wtasnego istnienia. Gdyz za

kazdym razem, kiedy czlowiek w czystosci serca dost^puje prawdziwej

swiadomosci Boga ftakiej jaka mozliwa jest na ziemij, nastepnie zas dozna-

je jej utraty [jego swiadomosc bowiem zostaje zajfta i obarczona nieznns-

nym, przygniataj^cym ci^zarem jego samego, tego, ktory winien bye /nie-

nawidzony, pogardzany i odrzuconyf
jeslt czJowiek ten chce zostac dosko-

natym uczniem Boga, wedle nauki naszego Pana na Gorze Doskonalo^cij,

za kazdym razem tedy smutek doprowadza go prawie do szatu. (,..)

Ten smutek i tesknot^ poznac musi i doswiadczyc kazda dusza, w takiej

czy innej postaci. Bog okazuje dobra, woi^ t
by pouczac swoich duchov/ych

uczniow. Musza, oni odpowiedziec gotowosci^ ciata i duszy, post^pem i uspo-

sobieniem, zanim beda, zdolni do doskonaJego zjednoczenia z Nim w dosko-

nalej mitosci, jak dalece jest to mozliwe w tym zyciu i jesli Bog pozwoli.

Obtok niewiedzy

(przekiad W. Unolta)
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Jaka jest natura tego ftprzygniataj^cego ci^zaru" sobistosci czy osobo-

wosci, ktorq trzeba tak zariiwie odpokutowac i dla ktorej trzeba tak cat-

kowicie umrzec, zanim mozna „w czystosci serca dostqpic prawdziwej

Swiadomosci Boga"? Najbardziej skromnq i wymijajqc^ bipotez^ wysu-
wa tu Hume, „Ludzkosc - powiada - jest jedynie wi^zkq lub zbiorem
roznych spostrzezen, ktore nast^pujc^ po sobie z niepdjftq pr^dkosci^ i

2najdujq si^ w nieustannym przeptywie i rucbu"> Niemal identyczn^

odpowiedz daj^ buddysci t
ktorych nauka o ana#a zaprzecza istnienin

jakiejkoiwiek trwalej duszy istniej^cej poza strumienifem doswiadczenia

i roznych psychofizycznych skandh [blisko odpowiadajqcych „wiqzkom"
Hume1

a], ktore stanowi^ trwalsze elementy osobowosci. Hume i buddys-

ci daj^ dostatecznie realistyczny opis sobistosci w dziataniu, ale nie

potrafiq wyjasnic, w jaki sposob lub tez dlaczego wiazki te staly si? wi^z-

kami, Czy skladaj^ce si? na nie atomy doswiadczenia poJ^czyly si^ samo-
rzutnie? A jesli tak, to dlaczego iub w jaki sposob i w obnjbie jakiego

rodzaju nieprzestrzennego kosmosu? Udzielenie odpowiedzi na te pyta-

nia, mozliwej do przyj^cia w kategoriach nauki o anatta, jest tak trudne,

ze jestesmy zmuszeni przyja,c ide?, ze poza strumieniem zjawisk i we*
wnqtrz wi^zek spostrzezen istnieje pewnego rodzaju permanentna du-

sza, ktora organizuje doswiadczenie i ktora posluguje si? tym zorganizo-

wanym doswiadczenieom, by stac si? poszczegoln^ i niepowtarzaln^ oso-

bowosci^. Jest to pogl^d ortodoksyjnego hinduizmu, od ktdrego odeszia

mysi buddyjska, oraz poglad niemal calej mysli europejskiej od czasow
poprzedzajqcych Arystotelesa az po dzieri dzisiejszy. Jednakze podczas

gdy wi?kszosc w$p6Iezesnych mys]icieli usiluje opisac natur? ludzk^ w
kategoriach dychotomii oddzia?uj^cych wzajemnie na siebie psyche l

physis lub tez nierozl^cznej petni tych dwoch elementow wewnqtrz po-

szczegolnych wcielonych
, t
ja", to wszyscy przedstawiciele filozofii wie-

k

czystej twierdzq w tej czy innej formie, ze czlgwiek^jest rodzajem triady>_ \l/
na Jctor^^^iad^i^^ia-P^^l^id^ czyii osobowosc, iest / d
wytworem pierwszych dwu elementow. Element trzeci {quidquid increa-

tum et increabile, jak nazwal to Mistrz Eckhart) jest pokrewny lub nawet
identyczny z boskim Ducbem

t
b?d^cym Podstaw^ wszelkiego bytu. Qsta-

tec^nyJ^_^damem-.rjdX)^
^n^di^xirLOJ^^cj?.j.?.,zimmaneniay^ A to

utozsamienie J a" z duchowym ^nie-ja" mozna osi^gn^c jedynie przez

, r
smierc dla'

T

sobistosci i zycie dla ducha.
Co mogtoby zacz^c negowac „ja", gdyby w czJowieku nie bylo czegos rozne-

g° od »i
a,f?

William Xmw
Czym jest czJowiek? Aniotem, zwierz?ciem

r
pustk^, swiatem, niczym otoezo*

nym przez Boga, pozbawionym Boga
t
zdolnym do [posiadania] Boga, wypet-

nionym Bogiem, jesli tego pragnie.
Berulle

Qcfrebne zycie istot stworzonych, w przeciwienstwie do zycia w jednosci z

Bogiem, jest jedynie zyciem roznych za^dz, pragnien i potrzeb, i nia moze
bye niczym innym. Sam Bog nie potrafi spowodowac, zeby stworzenie nie
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bvlo samo w sobie, czyli w swej wlasnej naturae, mczym fnnym jak stanem 1

Swtk? NaiWsze zycie jako zycie naturaine i stworzone nie moze wyjsc

nonad 'to- Seono bye jedynie sama zdolnosela do dobra, a zyC1em dobrym
!

rs"ciKm moL nyc tylko dzieki zyciu Boga zamieszku acego w mm .
;

dzLkfiednosci z nim. I jest to zycie podwojne, ktore z komecznosci musi

b3z ednoczone w kazdym dobrym, doskonalym i szcz^shwym stworze-

n j u
William Law

Pi,mo Aw. mowi o ludziach, ze istnieje cztowiek zewnetrzny, a wraz z nim

^S^SStrznego naleia te rzeczy, ktore za,eta od djujy. ales,

zwiazane z datem i z nim stopione, oraz wspoipracmace funkeje kilku

cZtonk6wtciala],takichjakoko,ucho 1 jfzyk > f?ka, 1 takdaej.

PismoX. mowi o tym wszystkim jako o starym czlow.eku. ezlow.eku

-/wvm^kim osobte zewnetrznej, wrogu, sludze.

WkaSzas jest jeszcze inna osoba, czlowiek wewnetmiy, ktorego

Pilo It" nazjwa nowym czlowieklem, czlowiekiem niebianskim, mtoda

osobet, pr"'zyjacielem, arystokrata. Mistrz Eckhart

Ziamo Boga jestw nas. Jesli ziemie uprawia roztropny i pracowity rolnik,

wSzie ono i bedzie wzrastac ku Bogu. ktorego ziarnemi^jjj"^
de iego owoce b?da miaty boska nature. Z z.arna gruszy wyrastaja grusze. z

ziaren orzeeha - orzechy, a z ziaren-Bozych - Bog. Mistrz Eckhart

Lud7ka wola jest wolna i mozemy w sposob wolny utozsamic nasza

tatotolu* to wy^cznie z nasza sobistoscia (I jej mteresam,), uwazan^ »
niezale" na od zamieszkujacego w niej Ducha i od transcendentnego Bob-

Ta w ym wypadku bedziemy pasywnie potepieni albo aktywme demo-

nTczS fuz to wylacznie z Boskoscia w nas i poza nam, (w tym wypadkuSS swietymi), juz to wreszcie z naszym „ja" w jednyir
.

momencie

Sw^^ kontekscie i . duchowym „nie-ja» w innych chwilach i w

nny^h kontekstach (w tym wypadku bedziemy przecietnyrm obywatel*-

mf zbv teocpntrycznymi, aby bye w peini zgubiem, i zbyt egocentrycz-

n^mT^by osiagnac oswiecenie i peine wyzwolenie). Pomewaz ludzki^

KfV'pTniewaz umyS i cialo zdolne sa do ogromnej roznorodnosa

Siadczen! przeto mamy wolno^c utozsamiania si? z niemal n.eskon-

ezSa iiolc a mozliwych przedmiotow - na przyklad z przyjemnosciann

SsSa lub pijanstwa, albo tez z^ysjowosci; z pi«^V
w
^adz, lub

„,awa . 2 n asza rodzina, traktowana ako wSasnosc lub faktycznie jano

p3a;niei\roiekA nasze^ wiasnej sobistosci; z naszym dobyto
naszymi konikami", naszymi zbiorami; z naszym, talentomi "J^w
ntmf lub naukowymi; z iakas ulubiona galezia wiedzy, laknns fascynu-

Hcvm szcz%61nym tematem"; z naszymi zawodami, naszymi pohtycz-

SKSiyBl Kosciolami; z naszymi derptoniami ,
chorobarni;

Tna zvm wspomnieniami o sukcesie lub nieszczesoiu.z naszym! nadz,e-

iam, obawami 1 planami na przyszlosc; a wreszcie z odwieczna Rzeczy-

So^S w kt6re
P
j 1 dzi?ki ktorej ma swe istmenie wszystkc^ oc^

wiscie mamy wolnosc utozsamiania si? z wiece 3 mz je^na z tych rzeczy

40 t

iedoczesnie albo kolejno. Stad powstaje zdumiewajaco nieprawdopodob-

na kombinacja cech tworzacych zlozona osobowosc. Tak wiee jakis czlo-

wiek moze bye zarazem najbardziej przebieglym politykiem i ofiara swej

swad>. moze bvc opanowany przez pociag do trunkow i piemedzy, jak i

przez rowniesilna sktonnosc do po«zji George'a Mereditha, namietnosc

do nieletnich dziewczynek i do wlasnej matki, do wyscigow konnych i

powiesci kryminalnych, a takze przez namietne pragnienie dobra swego

kraju - a temu wszystkiemu moze towarzyszyc utajony strach przed pie-

klem nienawisc do Spinozy i nienaganne uczeszczanie co niedziela do

kosci'ota. Czlowiek obdarzony konstytucja psychofizyczna jednego rodza-

ju bedzie sklonny utozsamiac sie z okreslonym zespotem zamteresowan

i namietnosci, podczas gdy czlowipk o innym temperamence ulegme

pokusie szukania nader innych identyfikacji. Ale nie musimy ulegac tym

sklonnosciom i pokusom (choc sa niezwykle silne, jesli odgrywa w men

duza role inklinacja konstytucjonalna). Lud.zi.e._rno^..)SJ.?-Jm oprzec l sie

im opieraja; potcafifl i

nje utozsamiar si^ z tym .
c?ym mnglihy by^ tatwn i

aaiuralnie, i $i$,z tym me^utozsajmiaiaj^otrafia. stssisieJepsi J..7.up.elnie„_

'

Hni_DJJi «a, i tacyLtez sig ataia,W tym kontekscie szczegolme znamienny

jest nastepujacy krotki artykuJ, zatytulowany Jak ludzie zachowujq sie

w sytuacji krytycznej, a opublikowany w ostatnim numerze ..Harper's

Magazine". Pewien mlody psychiatra, ktdry jako obserwator medyczny

wzial udzial w pieciu bojowych misjach Osmej Floty PoWietrznej nad

AngHa, stwierdza, ze w...Qk«sach~d4^ega.str.esu.l.nififeezpiecze

dzie sktonai's^ do reakcji..n.ader...podohnychr.jeiU..nB«et..i«.n.oimalBycn

okoUcznosciach ich .Q.ac^owosd±.s.cd^^
' fednej z tych misji samolot B-17 zostat ciezko uszkodzony, tak ze zdawalo

sie iz jego zaloga tego nie przezyje. Mlody psychiatra jeszcze „na ziemi

badal osobowosci czlonkow tej zalogi stwierdzajac, ze reprezentowah oni

duza roznorodnosc ludzkich typow. O ich zachowaniu sie w krytycznej

sytuacji pisat tak: •

.

Ich reakeje byly w wysokim stopniu podobne. W czasie gwaltownej

walki i powstajacych w niej trudnych sytuacjach wszyscy zachowywali

spokoj i precyzje w tym, co mowili, oraz stanowczosc w dziatanm. Drugi

strzelec, strzelec oraz nawigator juz na poczatku walki odniesli ciezkie

rany, ale wszyscy trzej spelniali swe obowiazki sprawnie l bez przerw.

Calyciezar dodatkowych obowiazkow spadl na pilota, inzyniera poklado-

wego i strzelca. i wszyscy dzialali szybko. umiejetnie, skutecznie l bez

niepotrzebnych gestow. Ciezar podejmowania decyzji w czasie walki, a

szczegolnie po wake, spoczywal zasadniczo na pilocie, a w drugorzed-

nych szczegolach na drugim pilocie i bombardierze. Decyzji, podejmowa-

nych ostroznie i zarazem szybko. nikt nie kwestionowal skoro tylko

zostaly podjete; okazaty sie zreszta dosk,onaie.W czasie gdy przez chwile

oczekiwano katastrofy, przygotowano alternatywne plany dziaiama -

stosowne i majace na celu jedynie bezpieczenstwo caiej zalogi.W okresie

tym wszyscy zachowywali spokoj, nie rzucajaca sie w oczy pogode ducha

„,„.„
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»«,« Ani orzez chwile nie zapanowata bezradnosc,

P

ych s,dow ani „ie-^^V^SSwac, » Jed.n . „,C by,

Z ich zachowama sie me daloby a? wy
C7lowipkiem ntesmiatym,

wawiskarjatog?, ktora jest taK sPrf^"
a
;

*
'£ . . mxUiStosobows±zW-

sktonnosci do utozsamiema sie ze s
r^rJTmaraenlami, i podobnie

pokusie^—^^S£SZ

S w ten Ln. ude-

stato sie z pozostalymi, wszyscy z mc
.

e kr^yczna

^^^^^ r6inorakich osobo -

wosci i podniosty na ten sam wyzszy pozmmJ ^
Niekiedy sama sytuacja k^ m̂̂ ^S^zejnym Ja" i na

ningu. wystarczy, zeby eziowiek^^f,^^^, ktorych zupel-

pewien czas stal sie kirns zupetnie^^fjf^™J uieski chwilowo

5ie o to ni^Podej^ewaUby^^'^J^^S prUacych dla

zmieniaa sie w bohaterow ™^™*° '

Dodobne rezultaty przynosi^^^h^^^^^^^^ZruA P-z cate swe

bliskosc smierci. Na przyWad &amu
ostatniej choroby -

*ycie zachowywai
sie wJ^^^SSSwU osobowosc, kto-

w sposob zupelnie inny. Ta fascynujqco S

"°™J
, h nast?Pc6w Bo-

ra tak bardzo zachwyca o sie^^k
^VpSSdny intelektualista,

przekonany chrzesctjanm **^
ê ^ob0woic prosta, szczera.

lekal sie*«^'^^^^SZ^ to jednak bardzo wie-

Choc moze si? to wydawac rzey^ F _? momeniachJkE^
ta ludziom znacznie^^5^^wW nie

. t^zn^^^^^.^^^^-^ j~ nie kaie nam
* zaktoconym spokoju. Kiedy mamy «*£

*£J naR wlasnym prag -

zapomniec o naszej cenne «J^5mJ
P™

*

odry4 naszej mysli od

nieniem umartwienia siej Panama!Boga) roe o 7 calkowitE( w0i-

rozrywek, z ktorymi ^^ehany%£S£ jak sieW niej nurzamy!

< podkresiaja znaczenie rzeczy maiych.

SS^^SSprJSE. ezynienia rar. do kt6,ych nas

nie powolano. Sw, Franciszek Salezy

<

rtitt niP ma takieeo cztowieka, ktory nie mogtby bez trudu

\

1SS cXwlteTdoloSlS. ,ie,H ty 5Ro , mitoM, spe.nia skrom.e
^

zwykle obowiazki. j t p, de Caussade

uczynkom olsniewajacym lub rz.ucaja.cym si? w oczy.iuu.uw_y ^

naja., ze Sa2^te^^-i^^^tnku \ trudnosc, jaka si? z nim wiaaa.. » A"

(cytuj^c sw. Franciszka Salezego)

one bowiem nauczyc jednych lud
™*«8J^J*^sobiscie nie dzieli ich

efektywnosciwz^a^^
zaden spor -.natomiast ce e c

. do tego> ieby istoty

pecjahzowane. Cwiczema te> zrmerzmv P ^ ma w nim
. ad,

ludzkie doprowadzic do stanu, w arorym p
stalobv miedzy nimi a .

nych przeslaniaj.cych Boga^^J^ZS^SSM ft*
Rzeczywistoscia - beda. one.^^ ^nia te sa s^odkiem do kolejnego
stawywszystkich ^zi;podrug^1^™^^ naprzeciw wszystkim.
celu, chodzi to, zeby isto Ĵ^UcSSwS zyeia codziennego, bez

Tt?£S& cfa^^d^SycznoS^dobrowolneJ
ignorancjl lecz

ztej won, zacmanno&u, ctpuu^ rv ^ "
. •

plfi tvch cwiczen nie
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mozna powiedziec o zolnierzach, mozna rowniez powiedziec n swi^tych,

4' ( lecz z tq istotna, roznicq, ze eelem treningu duchowego jest sktonic ludzi

^ do wyrzeczenia sie ",ja" w kazdvch okolteznosciach zycia, natomiast ce-

lem treningu militarnego jest sktonic ich do wyrzeczenia sie ,ja
M jedynie

w pewnych nader szczegolnych okolicznosciaeh i w odniesieniu do pew-

nych tylko kategorii ludzi. Nie mogloby zreszta bye inaczej; wszystko

bowiem, czyrn jestesmy, co chcemy i czynimy, zalezy bstatecznie od

naszyeh przekonan co do istoty rzeczyi Filozofia, ktora racjonalizuje poli-

tyke sily oraz usprawiedliwia wojne i trening militarny zawsze jest (nie-

zaleznie od tego jakq religie oficjalnie wyznaja politycy i militarysci)

jake^s fantastycznie nierealistycznadoktryna, gloszaca nacjonalistyczne,

rasistowskie !ub ideologiczne balwochwalstwo i nieuchronnie prowadzq-

ca, do koneepeji Herrenvolku i „ras nizszych pozbawionycb prawa^

Zyciorysy swietych swiadcza niedwuznacznie o tym, ze ironing ducho-

wy prowadzi do przekroczenia osobowosci nie tyle w szczegolnych oko-

licznosciach bitwy, ile we wszystkich okolicznosciach zycia i w odniesie-

niu do wszystkich stworzen, tak ze swiety „kocha swych wrogow'*- a jesll

jest buddysta,, to nie uznaje nawet ich istnienia - zas wszystkie istoty

\Y czujace, zarowno ludzkie, jak i te stoj^ce hizej od czlowteka, traktuje z

tym samym wspolczuciem i bezinteresownq dobrq wola. Ci, ktorzy docie-

raja do jednoezaeego poznania Boga, wyruszaja w droge don prowadzaea^

z najroznorodniejszych punktow wyjscia. Jeden jest mezezyzna, drtigi

jest kobieta; jeden urodzil sie. jako cztowiek aktywny, drugi - jako czio-

wiek nastawiony kontemplacyjnie. Nikt z nich nie odziedziczy! tego sa-

mego temperaments i konstytucji fizycznej, a ich zywoty przebiegaja w
gteboko roznych srodowiskach materialnych, moralnych i intelektua-

lnych. Niemniej, o ile sa swiftymi, o tyle posiadajq jednocZaee poznanie t

ktore c.zyni ich Mdoskonalymi jak doskonafy jest ich Ojeiec, ktory jest w
niebie". Pod tym wzgledem sa, zdumiewaja^co podobni. Ich czyny sa^ jed-

nolicie bezosobiste, a oni sami sa, nieustannie tak skupieni, ze w kazdej

chwili wiedza, kirn sa^ i jaki jest ich prawdziwy stosunek do kosmosu t

jego duchowej Podstawy: Nawet o zwyklych, przecietnych ludziach mo-

zna powiedziec. ze imieniem ich jest Legion - a tym bardziej mozna to

rzec o wyjatkowo skomplikowanych osobowosci ach, ktore utozsamiaja

sie z ogromna roznorodnoscia, nastrojow, pragnieh i opinii. fei^Lej^i, prze-

ciwnie, nie sq ludzmi niezdecydowanymi ani chwiejnymi - s^prostoUnil-

ni i, ch'ocby mieli wielkie talenty intelektualne, sa Eleboko prosci. Hozno-

rodnosc Legionu ustepuje miejsca skupieniu - ale nie jednej z tych nega-

tywnych odmian skupienia, jakimi s^ chciwosc lub za,dza wladzy i slawy,

nawet nie jednej z tych szlaehetniejszyeh, lecz w dalszym ciagu az nadto

iudzkich jego odmian, jakimi sa sztuka, uczonosc i nauka traktowane

jako eel sam w sobie - lecz najwyzszej. bardziej niz ludzkiej postaci sku-

pienia, ktora jest sama istoty tych dusz, swiadomie i uparcie dazacych do

ostatecznego celu czlowieka - do poznania wiecznej Rzeczywistosci. W
jednym z pism palijskieh znajdujemy znaezqca, anegdote o braminie

44
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pDrome, ktory „widzac Hlogostawionego, siedzneego pod drzewem, zapy

tal go: 'Czy jestes dewaV A wzniosty odpart:
J Nie jestem dewa\ 4Czy jestes

gandharwaf Nie jestem gandharwa. 'Czy jestes jakszaV'Nie jestem jak*

sza\ 'Czy jestes czlowiekiem?' 'Nie jestem cztowiekiem
f

. A na pytanie

bramina o to, kim jest, Btogostawiony odpowiedzial: 'CaJkowicie zniwe-

Iczytem te z\e wplywy, te pozadania, ktore dawa?yby mi indywidualnosc

dewy, jakszf* gandharwy |trzy rodzaje istot nadprzyrodzonychj lub czJo-

wiekai gdybym ich nie zniszczyt Wiedz zatem, ze jestem Budda/".

T\x mozemy zauwazyc en passant ze jedynie ludzie wieikiego skupie-^

nia potrafia naprawde czcic jednego Boga, Monoteizm jako teorie moze

wyznawac nawet osoba, ktorej imie jest Legion, Kiedy jednak trzeba

przejsc od teorii do praktyki, od dyskursywnej wiedzy o Bogu do bezpo-

sredniego poznania jednego Boga, to monoteizm moze istniec tylko tam r

gdzie istnieje szczerosc serca, Poznanie aktualizuje sie w poznajacym

zgodnie z jego sposobem istnienia, Jezeli poznajqey w duszy swej jest

polipsychiczny, to wszechswiat, ktory poznaje w bezposrednim doswiad-

czeniu, jest politeistyezny. Budda odmawiaf jakichkolwiek pozytywnyeh

wypowiedzi o ostatecznej Rzeczywistosci boskiej. Mowil jedynie o nirwa-

me, a nazwa ta odnosi sie do doswiadczenia, jakie maja ludzie ealkowicie
^

pozbawieni sobistosci i skupieni. Temu samemu doswiadczeniu inni na-

dali miano unii z Brahmanem, iub - mowiac za Al Haqqiem ~ z Bostwem

immanentnym i transcendentnym. ZachowuJ£|C w tej sprawie postawe

scislego operacjonisty, Budda mowilby tylko o doswiadczeniu ducho-

wym.a nie o metafizycznej istocie, co do ktorej teologowie innych religii,

podobnie jak filozofowie pozniejszego buddyzmu, zaktadaja, ze jest

przedmiotem i zarazem podmiotem oraz substancji^ tego doswiadczenia

(skoro podczas kontemplacji poznajacy, to co poznawane oraz wiedza sa,

jednym).
Jesli czlowiekowi brakuje zdolnosci rozrozniania, to jego wola wedruje we

wszystkich kierunkach, zmierzajac ku niezliczonym celottl, Ci, ktorym bra-

kuje tej zdolnosci, rnoga cytowac Htere pisma, ale w istocie przecza praw-

dzie wewnetrzncj. Sa rvni peinv swiatowych pragnieri i spragnieni nagrod w
niebie, Posluguja sie pieknymi sposobami wyrazania sie, ucza skompliko-

wanych rytuatow, ktore maja dac przyjemnosc i wladze tym, ktorzy je prak-

tykuja, W rzecz>wistosci jednak nie rozumieja niczego poza prawem /car-

my, ktore przykuwa ludzi do koJa ponawianych narodzin.

Ci, ktorym taka gadanina-Odbiera zdolnosc rozrozniania. przywiazuja sie;

gleboko do przyjemnosci i wtadzy.Tym sposobem nie'sa W stanie rozwinac'X

tej opartej na skupieniu koncentracji woli, ktora eztqwieka prowadzi do.
J

wchJoniecia przez Boga. BhagawacJgita

Wsrod ludzi kttlturalnych i aktywnych umystowo hagiografia jest dzis

niepopularna forma iiteratury. Fakt ten bynajmniej nie jest zaskakuja-

cy. Ludzie kulturalni i aktywni umyslowo sq nienasyceni i maja, apetyt

na nowosci, rozmaitosc i rozrywke. Ale swi^ci, choc.by mieli imponujace

talenty i niezaleznie od natury ich aktywnosci zawodowej, wszyscy s^

nieustannie zajeci tylko jednym tematem - Rzeczywistoscia duchowa i

:
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sposobami. za pomocq ktorych oni sami i ich towarzysze moga, osiqgna^c

jednocza^ce poznanie tej Rzeczywistosci. Jesli chodzi o ich czyny, to sa^

one tak samo monotonnie jednoiite, jak ich mysli; albowiem we wszyst-

kich okolittznosciaeh zachowuj^ sie „nieosobiseie
T

\ cierpliwie i z niestru-

dzona^ milosci^ blizniego. Nic wiec dziwnego
t ze biografie takich mez-

czyzn i kobiet nie sq, czytane. Na jedna, wyksztalcona osobe, ktora wie cos

o Williamie Lawie, przypada dwiescie lub trzysta, ktore czytaty napisanq
przez Boswella biografie mlodszego, wspolczesnego nam Lawa. Dlaezego

tak sie dzieje? Dlatego, ze az do swej smierci Johnson plawit sie w naj-

bardziej fascynujacych sposrod swych wielu osobowosci, natomiast Law t

mimo cafej wyzszosei swyeh talentow T
byl cztowiekiem niemal absurdal-

nie prostym i prostolinijnym. Legion woli czytac o Legionie. Z tej to przy-

czyny.w calym zbiorze eposow, dramatow i powiesci z trudem przyjdzie

nam znalezc jakiegos przedstawiciela prawdziwych teocentrycznych

swietych.
O Przyjacielu, miej nadzieje, ze przyjdzie On do ciebie poki zyjesz, pozna-

waj Go poki zyjesz, pojrnuj go, poki zyjesz; albowiem w zyoiu znajdziesz

wyzwolenie.
,

Jesli nie skruszysz swych kajdanow, poki zyjesz, to jakze mozesz miee

nadzieje na wyzwolenie podczas smierci?

Proznym marzeniem jest.mys^ ze dusza zjednoczy sie z Nim, gdy opusci

cialo. Jesli znajdziemy Go teraz, znajdziemy Go i potem, a jesli Go nie znaj-

dzierny, to zamieszkamy jedynie w Miescie Amierci. Kabir

Ta figura w ksztalcie Slonca [jest to apis frontyspisu pierwszego wydania
The Rule of Perfection, czyli „Reguly doskonaiosei"] przedstawia woie

Roga. Twarze umieszczone w Sloncu przedstawiaja dusze zyjace w bosktej

woli, Twarze te sq ulozone w trzy koneentryczne kregi ukazuja.ee trzy stop-

nie Bozej woli. Pierwszy, czyli najbardziej zewnetrzny stopien oznacza

dusze zyjace zyciem aktywnyrn; drugi oznacza dusze zyjace zyciem kon-

templacyjnym; trzecr zas - dusze zyjace zyciem doskonatym. Poza pier-

wszym kregiern znajdujq sie liczne narzedzia, takie jak szczypce i mloty,

ktore oznaczajq zycie akt^^wne. Ale wokol drugiego kregu nie iimiescilismy

niczego, zeby pokazac, iz w tym rodzaju zycia kontemplacyjnego, pozbawio-

nego jakichkolwiek innych rozmyslan czy praktyk, trzeba kierowac sie

wolq FV)ga, Narzedzia znajdujq sie na ziemi i w cieniu, jako ze dziela

zewnetrzne s^ same w sobie peine ciemnoscL Jednakze narzedzi tych doty-

ka prom ien Slonca, co pokazuje, ze dzieia te moga^ bye oswiecone i ilumi no-

wane przez woie Boga.

6wia1 to Bozej woli oswietla tylko w niewielkim stopniu twarze znajduj^-

ce sie w pterwszym kregu; w wiekszym stopniu oswietla twarze znajduje

sie w krf;gu drugim; twarze znajduj^ce sie w trzeoirn, czyli najbardziej

wewnetrznym, kregu oswiettone sq ostepiajqeym swiatfem, Hysy pier-

wszych twarzy widac najwyrazniej; drugich ~ mniej wyraztue; trzecich -

nie widac prawie wcaie. Oznacza to, ze dusze pierwszego stopnia znajduja

sie w sobie najbardziej; dusze drugiego stopnia mniej znajdujq sie w sobie,

a bardziej w Bogu; dusze zas znajduja^ce sie na trzecim stopniu sq niemal

niczym w sobie, a cate sa, w Bogu, wchloniete przez jego istotowa woie.

Wszystkie twarze maja, oczy skierowane na woie Boga.
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* Wtasnie z racji zatopienia sie w Bogu i nientozsamienia swej istoty z

wrodzonymi i nabytymi eiemeniami swej osobowosci swiety jest w sta-

nie wywierac catkowicie pozbawiony przymusu, a wi^c calkowicie dobro-

czynny, wpiyw na jednostki, a nawet na cale spoleczenstwa. ^cislej zas

mozna powiedziec, iz wlasnie dlatego, ze oczysci? sie on ze swego egotyz-

mu t
boska Rzeczywistosc jest w stanie posluzyc sj? nim jako kanalem

Jaski i mocy. „Ja zyje, a przedez nie ja
f
lecz Chrystus - odwieczny Logos -

zyje we mnie". Jesli jest to prawda, w odniesieniu do swi^tego, to a for-

tiori musi bye tez prawda w odniesieniu do awatara, czyli wcielenia Boga.

Jesli » o tyle, o ile by* swietym » sw, Pawet byi (tnie sob£|" t to Chrystus z

pewnoscia, takze byt „nie soba/'; a mowic - jak to czyni dzis tak wielu

iiberalnych duchownych - o kulcie ^osobowosci Jezusa", to absurd. Jest

bowiem oczywiste, ze gdyby Jezus zadowalat si$ jedynie posiadaniem

Osobowosci, tak jak my wszyscy, to nigdy nie oddziatatby na nikogo tak
t

jak faktycznie oddziaial, i nikomu nie przyszloby na mysl aby uwazac go

za wcielenie Boga i utozsamiac z Logosem, To, ze uznano go za Chrystus

sa t
wynikalo z faktu, ze przekroczyf on granice sobistosci i stal sie deles-;/

nym i duchowym kanalem, przez ktory bardziej niz osobowe t
nadnatu/

ralne zycie splynelo na swiat, /

Dusze, ktore uzyskaly jednocz^ce poznanie Boga T sq - mowiac stowami

Beneta z Canfield - „niema& niczym w sobie, a cale sa, w Bogu". Gin^ca

resztka sobistosci utrzymuje si<£
(
poniewaz dusze w nieznacznej mierze

w dalszym ciqgu utozsamiajq swa, istoty z jakinis wrodzonym psychofi-

zycznym nawykiem, z jakims nabytym sposobem.mysSenia Sub odczuwa*

nia t z jak^s konwencjq lub nie zbadanym uprzedzeniem, rozpowszech-

nionym w ich otoczeniu spolecznym. Jezus byl prawie calkowicie kiero-

wany przez istotowc) woie Boga, ale mimo to mogi zachowac pewne ele-

menty sobistosci, Na podstawie istniej^cych swiadectw bardzo trudno

{ jest osadzic, w jakim stopniu jego Ja" bylo powi^zane z ponadosobowym r

boskim „Nie-ja
r
'. Jest pytaniem, czy Jezus wtasne doswiadczenie boskiej

Rzeczywistosci i swe spontaniczne wnioski, jakie z naego wysnuwal,

interpretowal w duchu fascynujqeych apokaiiptycznych pojec kr^cyeh^

we wspotczesnych mu kregach zydowskich. Niektorzy wybitni uczeni

dowodz%, ze centralnym rdzemem jego nauki byla doktryna glosz^ca bli-

ski koniec swiata. Inni, rownie uczeni, utrzymuja, ze doktryne t^ przypi-

sali mu autorzy Ewangelii synoptycznych i ze sam Jezus nie utozsarnial

swego doswiadczenia i swej mysli teologicznej z lokalnie rozpowszech-

nionymi przekonaniami. Kto sposrod nich ma slusznosc? Bog raczy wie-

dziec. W tej kwestii T
podobnie jak w tylu innych, istniej^ce swiadectwa

nie pozwalajej uzyskac pewne j i niedwuznacznej odpowiedzi.

Moral, jaki z tego wynika, jest oczywisty. Hose i Jakpiffijiakuinentow-

biograficznych, ktore przetrwaly do naszych czasow, nie daje nam.moiv
Hwpsci^zn^ Jezus. Jesli jednak

Ewangelie mowia, nam bardzo mato o „ja" zwanym Jezusem, to rekom-

pensuja^ nam ten brak posrednio, w przypowiesciach i mowach mowiqc

'\
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ze ciaio na nic si^ nie zdaje - to jest; na nic samo w sobie, ale oczywiscie

bardzo duzo znaczy jako narzedzie unii z immanentnym i trnscendenfr

nym Duchem. W tym kontekscie jest rzeczq interesujacq przyjrzec si$

rozwojowi buddyzmu. „Pod postacia, obrazow religijnyeh lub mistycz-

nych - pisze H. E. Johnston w swej ksiqzce pt. Buddhist China - maha- I

jana daje wyraz czemus uniwSrsalnemu, podczas gdy hinajana nie moze
sie uwolnic od dominacji faktu historycznego". A mowiac slowami wybit-

nego orientalisty Anandy K. Coomaraswamlego: „Wierzacy mahajanista

zostaje ostrzezony - dokladnie tak, jak wyznawca Kryszny zostaje o-

strzezony w pismach wisznuickich - ze Kryszna Lila nie jest historic,

lecz procesem nieustannie rozwijajacym si$ w sercu cztowieka i ze fakty

historyczne nie majq zadnego znaczenia religijnego" (poza tym
T
powinni-

smy dodac, wskazufo lub same stanowia, srodki - odlegle lub bliskie, poli-

tyczne, etyczne lub duchowe - za ktorych pomocq ludzie mogq wyzwoiic

si$ od egotyzmu i porzadku doczesnego).

Na Zachodzie mistycy zbhzyli si£ w pewnym stopniu do wyzwolenia

chrzeseijanstwa od jego nieszcz^snej stuzalczosci wobec faktu htstorycz-

nego (czy tez, by wyrazic sie- doktadniej, wobec tych roznych mieszanek

wspo!czesnych swiadectw historycznyeh z wyciqganymi z nich wnioska-

mi i wywolanymi przez nie fantazjami, mieszanek, ktore w roznych okre-

sach uznawano za fakt historyczny). Z pism Eckharta, Taulera i Ruys-

broecka, Boehmego, Williama Lawa i kwakxw daloby si$ wydobyc ek-

strakt uduchowionego i uniwersalnego chrzeseijanstwa, ktorego teksty

powinny odnosic si$ nie do bistorii takiej, jakq byla, czy tez takiej, o

jakiej ktos pozniej myslai, ze bye powinna, lecz do „proeesu nieustannie

rozwijajacego sie w sercu czlowieka". Ale niestety wpiyw mistykow ni-

gdy nie byl na tyle silny, by na Zachodzie doprowadzic do radykalnej

rewolucji
f
.mahajanistycznej'\ Mimo wszystko chrzescijanstwo pozostalo

religiq, w ktorej ezysta, filozofie- wieezystq w mniejszym.lub wi^kszym

stopniu przeslonila batwochwaicza troska o wydarzenia i rzeczy doczes

ne - wydarzenia i rzeczy uwazane nie tylko za pozyteczne srodk), lecz

takze za cele ze swej natury swie-te i wr^ez boskie. Co wi^eej, takte ulep-

szenia historii, ktorych dokonywano przez stulecia, traktowano w naj-

bardziej nieroztropny sposob, jak gdyby one same byly cz^sciq historii, a

post^powanie takie dato potezna^ bron do rqk protestantbm i pozniej

polemistom racjonaiistycznym. O ilez ma|drzej bytoby uznac fakt (calko-

wicie mozliwy do uznania), ze kiedy nadmiernie podkreslono surowosc

Chrystusa jako Sijdziego, to ludzie odczuli potrzeb*^ upersonifikowania

mi^osierdzia Bozego w nowej formie, wskutek czego coraz wi^kszego

znaczenia zacze-ia nabierac postac Dziewicy, mediatrix prowadzacej do

Posrednika. A gdy z biegiem czasu Krolowq Niebios zac^eto odczuwac

jako napawaj^cEj zbyt wielkim lekiem, wspolczucie ulegto ponownej per-

sonifikacji w swojskiej postaei sw. Jozefa, ktory w ten sposob sta* sie

posrednikiem prowadza,cym do Posr'edniczki, ktora wiedzie do Posredni-

ka. Dokladnie w ten sam sposob wyznawcy buddyzmu poczuli, ze histo-
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ryczny Siakjamuni, akcentuj^cy znaczenie skupienia t
nierozrozniania i

caikowitego obumarcia siebie jako podstawowych srodkow wiodqeych do

wyzwolenia, byl zbyt surowy i zbyt intelektualny. Wskutek tego mitosc i

wspotczucie, ktore rowniez cechowaiy Siakjamuniego, znalazJy sweuo-

'sobienie w takich buddach, jak Amida i Maitreja f
boskich osobistosciach

calkowicie oddaionych od historii, ktorych doczesna kariera miaJa prze-

biegac gdzies w odlegiej przeszlosci lub dalekiej przyszlosci. Tu mozemy

zauwazyc, zfe ogromna ilosc buddow \ bodhisattwow, o ktorych mowi<^

teologowie mahajany, jest proporcjonalna do ogromu ich kosmotogu. Dla

teologow tych czas nie ma poczatku, a niezliczone wszechswiaty z kto-

rych kazdy daje zycie czuj^cym istotom wszelkich mozliw^ch odmian,

rodza, si^, rozwijaja^ upadajq i gin^, tylko po to, by powtorzyc ten sam

cykl
t
ci^gle od nowa, az do ostatecznego, niewyobrazalnie odleglego spel-

nienia t
kiedy to kazda czujaca istota we wszystkich swiatach wyzwoli si^

z czasu i osi^gnie wieczystq „takosc
n
(albo: Stan Buddy). To kosmologicz-

ne t!o buddyzmu jest pokrewne obrazowi swiata, jaki prezentuje nam

nowoczesna astronomia, w szczegolnosci w tej wersji, ktora^ oferuje nam
ogloszona ostatnio teoria Weizsaeckera, dotycz^ca powstawania planet.

: Jesli hipoteza Weizsaeckera jest sluszna, to powstawanie systemu plane-

tarnego bytoby normalnym wydarzeniem w zyciu kazdej gwiazdy. Jedy-

niew naszym systemie galaktycznym istnieje czterdziesci tysi^cy mtlio-
\

now gwiazd, a, poza nasRQ galaktykq istniejej mne galaktyki, i tak bez

, konca. Jesli. - a nie pozostaje nam nic innego, jak w to wierzyc - prawa

duchowe rzadz^ce swiadomosciq sa, jednolite w cafym rodzqeym planety

i, przypuszczalnie, podtrzymujacym zycie wszechswiecie, to z pewnoscia

jest wiele miejsca dla tych niezliczonych wzajemnie dopemiajqeych si<?

I wcielen , (
takosci", o ktorych btyszczqeej mnogosci mahajanisci rozwodz^

si^ z takim upodobaniem (zarazem niewqtpliwie istnieje najbardziej dre-

cza.ca i rozpaczliwa ich potrzeba).

Jesli o mnie cbodzi, to s^dz^
F
ze gttwna, przyczyn^, ktora niewidzialnego

Boga sklonita do stania sie widzialnyrn w ciele i do obc-owania z ludzmi,

byto doprowadzenie czlowieka cielesnego, ktory jest w stanie jedynie ko-

chac cielesnie, do zdrowej mitosci swojego ciata
r
a potem, stopniowo, do

miiosct duchowej. §w Bernard z Clairvaux

Nauk^ sw. Bernarda o
f
,cielesnej milosci Chrystusa" wspaniale podsu-

mowal profesor Etienne Gilson w swej ksia/xe Teohgia mistyczna sw.

Bernarda. „Poznanie siebie, rozszerzone do rozmiarow spolecznej, cieles-

nej milosci biizniego, tak podobnego nam w swej n^dzy, teraz po raz

drugi rozszerzone zostaje do rozmiarow cielesnej milosci Chrystusa,

jako wzoru wspolczucia, skoro stat sie On Frasobliwym t by nas zbawic.

Tu zatem mamy miejsce, ktore w mistyce cystersow zajmuje medytacja

widzialnego Cztowieczenstwa Chrystusa. Jest to jedynie poczatek, aie

jest to poczatek absolutnie konieczny (.,). Milosc biizniego jest, oczywis-

cie t
w istocie swej duchowa, a milosc tego rodzaju moze bye tylko pier-

wszym momentem. Jest ona zbyt zwi^zana ze zmyslami, jesli nie wiemy,
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jak korzystac z niej w sposob roztropny i opierac si$ na niej jedynie jak
na czyms, eo musi bye przezwyci^zone. Wyrazaj^c si§ w ten sposob Ber-
nard skodyfikowat tytko nauki, jakie dato mu jego wtasne doswiadcze-
nie. Mowi an nam bowiem, ze byt bardzo oddany praktyce tej zmystowej
mitosci na poczatku swego „nawr6cenia"; pozniej mial za posted uznac'
fakt, ze wyszedl poza niq; to nie znaczy, ze o niej zapomnial, lecz ze dodal
do niej inh% ktora ma wi^ksze znaczenie, tak jak to, co racjonalne i

duchowe, ma wi^ksze znaczenie od tego, co cielesne, Niemniej jednak ten
pocza/tek jest juz szezytem.
Ten zmyslowy afekt do Chrystusa sw. Bernard zawsze przedstawia?

jako rmlosc wzgi^dnie nizszego rz$du. Jest tak wiasriie ze wzgl^du na jej

zmyslowy character, milosc blizniego bowiem ma istoty czysto duchowe*.
Tak naprawd$ dusza powinna bye w stanie, dzieki swym wtadzom ducho-
wym, bezposrednio osi^gna.c jednosc z Bogiem, ktory jest ezystym du-
chem. Co wieeej, Wcielenie nalezy uwazac za jednq z konsekwencji grze-
chu cztowieka, tak ze mitosc do Osoby Chrystusa jest w gruncie rzeczy
zwi^zana z historic upadku, do ktorego nie musialo i nie powinno byio
dojsc. Ponadto sw. Bernard zauwaza, i to w kilku miejscach, ze ten afekt
nie moze bye bezpieczny w odosobnieniu, lecz musi bye wspomozony
przez to, co nazywa „nauka/\ ZnaJ on przyklady dewiacji, jakim moze
ul.ee nawet najzarliwsza naboznosc, jesli si$ ona nie stowarzyszy ze zdro-
w^ teotogiq i jesli nie b$dzie przez nig kierowana.
Czy wiele fantastycznycb i wzajemnie niezgodnych teorii pokuty i

odkupienia, ktore zaszczepiono chrzescijanskiej nauce o wcieleniu Boga,
mozna uznac za nieodzowne elementy „zdrowej teologii"? Trudno jest mi
wyobrazie sobie, w jaki sposob ktos, kto przestudiowa* dzieje tych poj?c -
w tych formach, w jakich wyktadajg je, na przyklad, autor Listu do
Bebrajczykow, Atanazy i Augustyn, Anzeim i Luter, Kalwin i Grotius -

moze wiarygodnie udzietic twierdzaxej odpowiedzi na to pytanie. W kon-
tekscie naszych aktualnych rozwazan wystarczy, jesli zwrocimy uwag?
czytelnika na jednq z najbardziej gorzkich sposrod wszystkich gorzkich
ironii dziejow. Dia Chrystusa Ewangelii prawnicy byli, jak si? zdaje, dal-
si od Krolestwa Niebieskiego, bardziej beznadziejnie niewrazliwi na
Rzeczywistosc, niz jakakolwiek inna klasa ludzi - z wyjqtkiem bogaczy.
Ale teoiogia chrzescijanska, w szczegolnosci teologia Koseioiow zachod-
nich, byte wytworem umyslow przesyconych legalizmem zydowskim i

rzymskim. W az nazbyt licznych wypadkach bezposrednie intuicje awa-
tara i teocentrycznie nastawionego swi<*tego byty racjonaiizowane i prze-
ksztalcane w system, nie przez filozofow, lecz przez adwokatow-teorety-
kow i prawmkow-metafizykow. Diaezego tak skrajnie trudne ma bye to,

co opat John Chapman nazywa „probIemem pogodzenia [nie tylko zjed*
noczenia] mistyeyzmu i chrzescijanstwa"? Po prostu d latego, ze tak. wiele
mysli katolicko-rzymskiej i protestanckiej byto produktem tych samych
prawnikow

f
ktorych Chrystus uwazal za szezegolnie niezdolnych do zro-

zumienia prawdziwej Natury Rzeczy.
t
,Opat [Chapman ma zapewne na
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pajysii opata Marmionaj powiada, ze sw, Jan od Krzyza jest jak g^bka
nasycona chrzescijahstwem. Mozna ja catq wycisn^c, a mimo to caia

^gnistyczna teoria [innymi slowy, czysta filozofia wieczystaj pozostanie, W
ii; rezultacie przez okolo piftnaseie lat nienawidzitem sw, Jana od Krzyza i

H ;nazywatem go buddystq. Kocha^em sw. Terese i czytalem j^ ciagle od
:^Enowa. Jest ona przede wszystkim chrzeseijanka^ a dopiero potem mi-
J

styczkej. Pozniej przyszio mi stwierdzic, ze jesli chodzi o modlitw^ to

!&marnowalem pietnaseie lat'\

Przyjrzyjcie .si? teraz znaczeniu" tych dwoch powied^en Chrystusa. Pier-

wsze Igfosif: M Nikt. inaczej nie przychodzi do Ojca, jak tylko przede Mnie", co

znaczy: przez Moje zycie. Drugie [brzmif: ,,Zaden czlowiek nie przychodzi

do Mnie, jesli Ojciec go nie przycia^nie" t co znaczy, ze nie wezmie Mojego
zycia na siebie i nie pojdzie za Mna, jesli go nie poruszy i nie poci^gnie moj
Ojciec, to jest Proste i Doskonate Dohro, o ktorym sw. Pawet powiada; ^Kie-

;
: dy przybywa doskonaty, ten, kto jest doskonaly po cz^sci, bedzte rnusiat

I odejsc",
,

Theologm Germanica
m Innymi slowy, trzeba nasladowac Chrystusa. zanim mozna b^dzie u-

tozsamic si^ z Ojcem, i musi dojsc do istotowego utozsamienia lub upo-

dobnienia miedzy ludzkim duchem a Hogiem, ktory jest Duchem, aby
mysl o nasladowaniu ziemskiego zycia weielonego Bostwa mbgJa wogole
pojawic si^ w czyims umysle, Teologowie ehrzescijahscy mowia, o mozli-

wosci Mpfzeb6stwienia
,T

, ale przecza, ze istnieje tozsamosc substancji

Rzeczywistosci duchowej i ducha ludzkiego. W wedancie i w buddyzmie
mahajany, jak rowniez w sufizmie, uwaza sie, ze duch ludzki i Rzeczy-

wistosc duchowa maja te sama substancj^; atman jest Brahmanem -
Itty

jestes Tym". "S

Kiedy nie sq oswieceni, buddowie nie rnznia sie niczym od zwyktych istoi;
|

:•''..''•.' kiedy pojawia sie oswiecenie, zwykle istoty od razu staja sie buddami. /
Hui Neng

Kazdy cziowiek moze wiec zostac awatarem przez adopeje-, nie zas

wlasnym wysilkiem bez boskiej pomocy. Trzeba mu pokazac droge i

> musi mu pomoc taska Boza. Aby hidzie mogli w ten sposob znalezc pou~

czenie i pomoc, Bostwo przyjmuje postac zwyklej istoty ludzkiej, ktora

musi zasluzyc na wyzwolenie i oswiecenie w sposob okreslony przez

bosk^ Natury Rzeczy, a mianowicie przez mifosc blizniego, przez catko-

wite pbumarcie dla siebie i przez osiqgniecie petnego skupienia swiado-
mosci. Tak Oswiecony awatar moze ukazae drog^oswieeenia innym i

pomoc im stac si^ aktualnie tymi, ktorym i potencjalnie juz sa,. Tel qu'en
Lui-memeenfin I'eternite le change, A oezywiseie wiecznosc, ktora prze-

mienia nas w Nas Samych, nie jest tylko doswiadczeniem przetrwania
smierci eielesnej. Nie doswiadczymy pozaczasowej Rzeczywistosci, jesli

nie osi^gniemy takiego samego lub podobnego poznania jeszcze w swie-

cie czasu i materii. Swa naukq i przykladem awatar pokazuje nam, ze to

przemieniajace poznanie jest mozliwe, ze wszystkie istoty ezujejee sq do
niego powotane, i ze pr^dzej czy pozniej, w ten czy w inny sposob, w
kohcu wszyscy musz^ do niego dojsc.
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„Ty jestes Tym"; „B&cz tylko na Jedno we wszystkich rzeczach"; Bog w

nas i Bog poza nami. Do rzeczywistosci prowadzi drdga w duszy i poprzez

dusze oraz droga w swiecie i poprzez 3wiat. Nalezy wqtpic, czy ten eel

ostateczny mozna osiqgnqc, podqzajqc tylko jednq z tych drog, z wyklu-

czeniem drugiej. Trzeciq, najlepszq i najtrudniejszq drogq jest ta, ktora

prowadzi do boskiej Podstawy jednoezesnie w spostrzegajqeym i w tym,

co spostrzegane,
Umysl jest niczym innym niz buddq, a budda jest niczym innym niz istotq

czujqcq. Kiedy Umysl przyjmuje ksztalt istoty czujqcej, to nie ulega pom-
niejszeniu; a kiedy staje sie buddq, to niczego sobie nie dodaje.

Huang Bo
Wszystkie stworzenia istnialy odwiecznie w boskiej istocie jako ich wzorce.

O tyle, o He pozostajq w zgodzie z boskq ideq, wszystkie istoty byly przed ieh

stworzeniern jednq rzeczq z istota Boga. [Rog stwarza w czasie to, co byto i

jest w wiecznosoi.] W wiecznosci wszystkie istoty sq Bogiem w Bogu (...), W
takim stopniu, w jakim sq one w Bogu, sq tym samym zyciem, tq samq
istota, tq samq mocq, tym samym Jednym fco On), i niczym mniej.

q

Ohraz Boga znajdujemy w sposob tstotowy i osobowy w catej ludzkosci,

Kazdy z (nas) ma go w catosci, bez reszty i niepodzielnie, a [my] wszyscy w
stopniu nie wi^kszym niz pojedynczo. W ten sposob wszyscy jestesmy jed-

nym, eafkowicie zjednoczonym w naszym odwiecznym obrazie, ktory jest

obrazem Boga i istniejqeym w nas zrodtem wszelkiego naszego zycia, Na-
sza stworzona istota i nasze zycie sq z nim zwiqzane bez posrednictwa^ jak

ze swq odwiecznq przyczynq.
Ruysbroeck

Bog, ktory w swej prostej substancji jest caly wszedzie w takim samym
stopniu, w swej*skutecznosci jestw stworzeniach rozumnych w inny sposob

niz w nierozumnych, a w dobrych stworzeniach rozumnych w inny sposob

niz vr zJych. W stworzeniach nierozumnych istnieje on w taki sposob, by go

nie pojmowafy, wszelako wszystkie stworzenia rozumne mogq go pojmo-

wac dzieki poznaniu; ale tyiko dobre stworzenia rozumne mogq go pojmo-

wac takze przez rnilosa *

Sw„ Bernard z Qairvaux

Pytacie: Kiedy czlowiek jest tylko rozurnieniem? Odpowiadam: Kiedy widzi

jednq rzecz oddzielonq od innych. A kiedy czlowiek wychodzi ponad samo
* rozumienie? Moge warn powiedziec: Wtedy, gdy widzi Wszystko we wszyst-

kim t staje poza samym rozurnieniem.

Mistrz Eckhart

54

Istniejq cztery rodzaje dhjany [ewiczen duchowych]. Jakie to rodzaje? Jest

to
T
po pierwsze, dhjana praktykowana przez ignorantow, po drugie, dhjana

poswiecona badaniu znaczenia, po trzecie, dhjana majqea za przedmiot „ta-

V kosc" i
t
po czwarte, dhjana tathagatow fbuddow}.

Czym jest dhjana praktykowana przez ignorantow? Jest to dhjana, do

ktorej uciekajq sie jogini uprawiajqey cwiczenia srawakow i pratjekabud-

dow [ascetow i „samotnych buddoW* szkoly hinajanaj, ktorzy spostrzegajqt
^

; ze TJja" nie ma substancji, ze ciaJo jest cieniem i szkieletem przeraijajqeym, \

nieczystym i pelnym cierpienia, i uparcie trzymajq sie tych pojec, ktore
j

I | uwazajq za jedynie prawdziwe, i ktorzy wychodzqc od nich postepujq na-
J

przod etapami, az osiagnq stan zaprzestania t w ktorym nie ma mysli. To >

v nazywamy dhjanq praktykowanq przez ignorantow.

Czym zas jest dhjana poswiecona badaniu znaczenia? Jest to dhjana

praktykowana przez tych, ktorzy wyszediszy poza bezjazniowosd rzeczy,

poza indywidualnos6 i ogolnosc, poza przekonanie o snaczeniu idei, jakirn

holdujq filozofowie, takich idei, jak „jazn"
p , tinne" oraz Jedno i drugie", prze-

chodzq do zbadania i badajq rozne aspekty stanu bodhisattwy.To jest dhja-

na poswiecona badanm znaczenia.

, Czym jest dhjana majqea za przedmiot tathelgatf (czyli „takosc"l? Kiedy

1
'

jogin poznaje, ze rozroznienie dwoch form bezjazniowosci jest jedynie ziu-

dzeniem wyobrazni i ze tarn, gdzie odkfywa on rzeczywistosc )f
takosci", nie

powstajq rozrozmenia. To nazywam dhjanq majqeq za przedmiot „ta-

ko^e'\

A czym jest dhjana tathagatyt Kiedy jogin, doszedlszy do stanu tathaga-

ty i trwajqc w potrojnej blogosci, cechujqcej samourzeczywistnienie osiqg-

niete przez szlachetnq mqdrosa, dla dobra wszystkich istot poswieca sie

spelnianiu niepojetych dziet, nazywam to dhjanq tathagaty.

Sutra Lankawatara

Jesli praktykujqcy zen nie wychodzq poza swiat swych zmysiow i mysli, to

wszelkie ich czyny i dziatania nie majq zadnego znaczenia. Jesli jednak

zmysty i mysli zostajq unicestwione T to wszelkie przejscia prowadzqee dn

Umyshi Powszechnego zostajq zatarasowane i wejscie wen staje sie nie-

mozliwe. Pierwotny Umyst mozna poznac f zachowuja^c dzialanie zmys^ow i

mysli - ale nie nalezy on do nich ani [z drugiej strony] nie jest od nich

niezalezny. Nie opieraj swych poglqdow i rozumienia na swych zrnysfach i

myslach, zarazem jednak nie szukaj Umysha z dala od swych zmys^ow i

mysli, nie probuj uchwycic Rzeczywistosci, odrzueajqc wlasne zmysty i

mysli. Kiedy nie jestes ani przywiqzany do nich, ani od nich oderwany,

wtedy cieszysz sie swq doskonalq woinosciq bez przeszkod t wtedy osiqgasz

miejsce oswiecenia, Huang Bo

Kazdq poszczegolnq istote, od atomu poczynajqc, a konczqc na najwy-

zej rozwinietych zywyeh cialach i najbardziej wzniostych i w pelni roz-

winietych urnystach, mozna uwazac - by posluzyc sie slowami Rene Gue-

nona - za punkt, w ktorym promien odwiecznego Bostwa spotyka sie z

jednq ze zroznicowanych emanacji-stworzeii tworczej energii tego same-

go Bostwa. Stworzenie jako stworzenie moze bye bardzo dalekie od Boga

w tym sensie r
ze brakuje mu inteligencji do odkrycia natury boskiej Pod-

m stawy jego istoty. Ale stworzenie w swej'wiecznej istocie - jako punkt
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W Hteraturze mahajany, a zwtaszcza w literaturze buddyzmu zen t

znajdujerny najlepsze opisy psyehiki ezfowieka, d!a ktorego samsara i

nirwana, czas i wieczno.se, sa, jednym i tym samym. Bye moze dalekows-
chodni buddyzm bardziej system atycznie niz jakakoiwiek inna religia

pokazuje droge. do poznania duchowego zarowno w jego petni, jak i-na

jego wyzynach, zarowno w swiecie i poprzez swiat, jak i w duszy i

poprzez dusz^. W tym kontekscie mozemy wskazac na wysoce znamien-

ny fakt, ze nieporownywaine z niczym krajobrazowe naalarstwo Chin i

Japonii byto sztuka zasadniezo religijria,, natehniona przez taoizm i bud-

dyzm zen; w Europie przeciwnie, malarstwo krajobrazowe i poezja t,kuf-

tu natury" byfy sztukami swieckimi, kto re powstaly, kiedy ehrzescijari-

stwo chylilo sie juz ku upadkowi, totez nie ezerpaty one zadnej )ub jedy-

nie niewieika inspiracje z idealow chrzeseijariskich.

,J§lepi t glusi, niemi!

Nieskohczenie obojetni na fantastyczne pomysfy!"

W tych wersach Seccho u sun at wszystkie przeszkody stojaee przed wami -

to, co widzicie, wraz z tym, czego nie widzicie, to, co styszyeie, wraz z tym,

czego nie styszycie, r to* o czym mowieie, wraz z tym
f
o czym nie mozecie

mowic. Wszystko to zostaio usuniete, i tak osiagaeic zycie slepych, gluchych

i niemych. Tu raz na zawsze kiadzie'sie kres wszelkim fantazjom, pomy-
slom i rachubom; juz nigdy sie z nich nie korzysta. Tu oto znajduje sie niij-

wyzszy punkt zen, tu oto mamy prawdziwa slepote, prawdziwa gtuehote i

prawdziwa nie mote, kazda z nich w jej naturalnym i zwyczajnyin aspek-

cie,

„Nad niebiosami i ponizej niebios!

Jakiez to niedorzeczne, jakze przygnebiajace!"

Tu Seccho podnosi jedna r^ke. a druga opuszcza. Powiedz mi. co uwaza za

niedorzeezne, co uwaza za przygnebiajace? Niedorzcczne jest to, ze ta nie-

ma osoba ostatecznie nie jest niema, ze ta gtueha osoba w kohcu nie jest

gtueha; przygnebiajace jest to, ze ktos, kto w ogole nie jest slepy. jest slepy

na to wszystko, i ze ktos, kto w ogole nie jest gluchy, jest gluchy na to

wszystko.

„Li Lou nie wie. jak rozpoznac wfasciwa barwe",

Li Lou iyl za panowania cesarza Huanga. Powiada sie. 1
, ze umial on dojrzec

czubek miekkiego wtosa z odleglosci stu krokow. Mia! niezwykty wzrok.

Kiedy cesarz Huang odbywal d!a przyjemnosei przejazdzke po rzece Chi,

upuscit do wody cenny klejnot i kazat Li wydobye go. Nie ud-afo sie to Li

Lou. Wtedy cesarz kazat Chi Gou szukac klejnot u. Wszakze i jemu sie nie

powiodto. Pozniej Xiang Wangowi kazano znalezc klejnot ™ i znalazt go.

„Kiedy Xiang Wang zstepuje w dot. drogocenny klejnot btyszczy najjas-

niej;

Kiedy jednak Li Lou sie przeehadza, fale wznosza sie az do nieba".

Gdy zblizamy sie do tych wysokich sfei% wtedy nawet oczy Li Lou nie sa w
stanie rozpoznac wiasciwej bar'ivy,

, tJak Shi Guang rozpoznaje tajemnieza melodie?"

Shi Guang by! synem tHng Guanga z Chin, zyt w prowincji Jiang za czasow

dynastii Zhou. Jego drugie imi^ brzrniato Zi Ye. Fotrafit dokfadnie rozroz-

niac pi^c dzwiekow i szesc nut; urnial nawet ustyszec, jak mrowki walcza po
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, drugiej stronie wzgorza Kiedy Jin i Chu walczyty ze soba,Shi Guang, prze-

suwajac tyiko palce po strunach swej lutni, potra.fi* powiedziec, zewalka ta

z pewnoscia skonczy sie kleska Chu. Ale nie baezac na jego rtadzywyezajha.

wrazHwosc. Seccho stwierdza, ze Shi Guang nie umie rozpoznac tajemni-

\ czej melodii. Ostatecznie, kto nie jest w ogole gtuchy, ten jest naprawde

gluchy, Najwyborniejsza nuta wyzszych sfer jest niedostepna dla shichu

- Shi Guanga. Nie mam zamiaru bye zadnym Li I,ou - powiada Seccho - ani

:- zadnym Shi Guangiem, gdyz:

„Jakie zycie moze sie z tym rownac? Siedzac spokojnie przy oknie,

% '• Widze opadajace liscie i rozkwitajace kwiaty, gdy przemijaja pory

roku".

Kiedy osiagamy ten stopien urzeczywistnienia, widzenie jest niewidze-

niem, siyszenie jest niestyszeniem, kazanie jest niekazaniem. Kiedy ktos

jest gfodny, je, kiedy jest zmeczony, spi, Niech liscie opadaja, niech kwiaty

kwitna, jak chca. Kiedy liscie opadaja, wiem, ze jest jesieh; kiedy kwiaty

kwitna, wiem, ze jest wiosna,

Usunawszy wszystkie postawione warn przeszkody, Seccho robi teraz

przejscie mowiac: /
^Rozumierie, czy nie?

Zelazna przegroda pozbawiena otworuf

Zrobil dla was wszystko, co mogl; jest wyczerpany,- potrafi juz tylko odwro-

cic sie i pokazac warn t^ zelazna przegrode. pozbawiona otworu, Jest to naj-

wazniejszy znak. Przyjrzyjcie sie jej wtasnymi oczami! Jesli sie zawahaeie,

to nigdy juz nie utraficie w sedno.

Jengo jautor tego komentarzaj podniosl teraz swa faske i zapytal: ,,Czy

widzicie?" Potem uderzyt nia krzesto i rzeki: „Czy s?yszycie?" A wstajac z

krzesla zapytal: „Czv o czymkotwiek byla mowa?"

Co wiasciwie oznacza owa „zelazna przegroda pozbawiona otworu?"

Nawet nie udajf, ze wiem. Zen zawsze specjalizowaf sie w nonsensie,

traktowanym jako srodek do takiej stymulacji umyshj, by ten mogt zbli-

zyc sie do tego, co przekracza sens; tak" wiec moze znaczenia tej t,prze-

grody" nalezy szukac wJasnie w tym, ze nie ma ona znaczenia, i w naszej

niespokojnej i zdezorientowanej reakeji na ten fakt

W korzeniu bosk a Madrose jest Wszechbrahmanem: w lodydze jest ona

Wszechziudzeniem: w kwiecie jest Wszeehswiatem; a w owocu jest Wszech-

wyzwoleniem.
fantra Tattwa

Kiedy svawakowie i pratjekabuddowie osiagaja osmy stopien dyscypHny

bodhisattwy, tak bardzo upujaja sie btogoscia spokoju ducha, ze nie potra-

!

iia zdae sobie sprawy z tego. iz swiat widzialny jest jedynie Umystem. W
dalszym eiagu pozostaja w dziedzinie indywiduaeji; ich wglad w istote rze-

czy nie test jeszcze czysty. Natomiast bodhisaitwewie sa wierni swym pier^

wotnym slubom. klore biora sie z wszechogarniajacej mttosci, jaka zyje w
ich sercach. Nie wkraczaja do nirwany |jako stanu odrebnego od svviata

stawania sie|: wiedzq oni, ze swiat widzialny jest jedynie przejawem same-

go UmysliiL
Sutra bankawntara

(streszezenie fragmentu)

59



:

:

I-
n
ft

:

j|f.;

s

I- ft;

l:

!

:;

ii si!;

Hi;;-:

: \w>
(

V- :
"

Tylko swiadoma istota rozumie, czym jest ruch;
Dla, ludzi nie obdarzonych swiadomoscia ruch jest niepojety.
Jesli cwiczysz sie w praktyce unieruchamiania swego umyslu,
To nieruchomosc, ktorq zyskujesz, jest nieruchomoscia kogos', kto nie ma
swiadornoaci,

Jesli jestes spragniony prawdziwej nteruehomosei.
To nieruchorrtosc jest w samym ruohu,
A ta nieruchomose jest czyms prawdziwie nierucbomym,
Nie ma ziarna Stanu Buddy tarn, gdzie nie ma swiadomosei,
Zauwaz dobrze, jak roznorakie sa aspekty czegos prawdziwie nieruchome-
go,

1 wicdz, ze pierwsza rzeczywtstosc jest nieruchoma,
Tylko wtedy, gdy osiaga sie te rzeczywistosc,
Zostaje zrozumjane prawdziwe dziafanie ntakosci".

Hui Neng
Te zdariia.o nierucbomym pierwszym poruszycielu przypominaja nam]

Arystotelesa. Ale miedzy. Arystotelesem a przedstawicielami filozofii
wieczystej w wielkich tradycjach religijnych istnieje ta oto ogromna rnz-
nica: Arystoteles interesuje sie przede wszystkim kosmologia, natomiast
przedstawiciele filozofii wieczystej interesujq sie przede wszystkim wy-
zwolemem i oswieceniern; Arystotelesowi wystarczy jedynie zewnetrzne
i« teoretyczne poznanie nieruchomego poruszyciela, natomiast celem
przedstawicieli filozofii wieczystej jest bezposrednie uswiadomienie go
sobie. jednoczace poznanie go, tak by moc wraz z innymi ludzmi faktycz-me stac sie nieruchomym Jednym. To jednoczace poznanie moze 'bye
poznamem na wyzynacb, poznamem w pelni lub - jednoczesnie - pozna-mem na wyzynacb i w pelni. Duchowe poznanie wylacznie na wyzynach
duszy buddyzm mahajany odrzucil jako meadekwatne. Podobne odrzu-
ceme kwietyzmu w obrebie tradyeji chrzescijanskiej omowimy w roz-
dziale poswieconym kontemplacji i dziaianiu. Tymczasem ciekawi nas
stwierdzenie, ze problem, ktory w XVII wieku wzbudzii tvle gorzkicb
sporow w calej Europie, pojawil sie.wsrod buddystow w epoce o wiele
wczesniejszej. W Europie katolickiej rezultatem sporow o MoJinosa pa-
mst Guyon i Feneloria bylo, praktycznie biorac, wygasniecie mistycyzmu
menial na okres dwocb stuleei, za to w Azji dwie poroznione strony byty
na tyle tolerancyjne, ze mogty wspolistniee mimo dzieiqeych je roznic.
Hmajana w dalszym ciagu badala wyzyny znajdujace sie^w czlowieku
natomiast mistrzowie mahajany stawiaii za wzor nie arhata, lecz bodhi-
sattwe, i pokazywaji droge do poznania duchowego zarowno w jego pelni,
jak i na jego wyzynach. Przytoczmy teraz poetycki tekst pewnego bud-
dyjskiego swietego z VIII wieku, opisujacy stan tych, ktorzy osiagneli
ideal zen, 7 y

Teraz nasza term a jest nie-forma,
Choc przychodzimy i odchodzimy,
Nie opuszezamy nigdy domu.
Teraz nasza mysi jest nie-mysla,
Nasz taniec i,spiew sa gltisem dharmy samej.
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Jak rozlegia jest pustka bezkresnego samadhil

Jak jasne i przejrzyste ksiezycowe swiatio mqdrosci!

Co/, jest poza nami. czego nam brak?

Nirwana otwarcie ukazuje sie naszym oczom.

/Jemia na ktorej stoimy to czysta Ziemia Lotosu,

I to wlasnie ctalo jest cialem Buddy/
Hakuin

(przeklad J, Dobrowolskiego)

W zamiarze natury nie iezy ani pokarm, ani napoj, ani stroj f ani wygoda, am
nie innego. vo pomija Hoga. Fiez wzgledu na to t czy warn sie to podoba, bez

wzgledu na to. czy o tym wierie, nalura potajemnie szuka i stara sie wykryc
trop t na ktory mozna trafic i znaiezc Hoga.

* - Mislrz Eckhart

Kazda pchla, taka jaka jest w Bogu, jest szlachetniejsza od najwyzszego z

aniotow, takich jac> sa sami w sobie.

Mistrz Kekhart

Moj czlowiek wewnetrzny rozkoszuje sie rzeczami nie jako stworzeniami,

lecz jako darem Boga. Ale mojemu najbardziej wewnetrznemu czlowiekowi

smakuja one nie jako dar Boga, lecz jako rzeczy wieczne.

Mistrz Eckhart -

Swinie zjadaja zoledzie t ale nie zastanawiaja sie ani nad sloncem, ktorej
dalo im zycie, ani nad wptywem niebios, dzieki ktoremu wyrosly, ani tezy

nad samym korzeniem drzewa, z ktprego spadty,

Thomas Traherne .

Hadosc, jaka sprmvia ci swiat, nigdy nie jest wlasciwa, jesli kazdego ranka

nie budzisz sic w Niebie, zobac^ siebie w palacu swego Ojco; i ujrzyj niebo,

ziemie i powietrze jako mebianskie radosci, majac taka czesc i szacunek

dla wszystkiego, jakbys byl wsrod Aniolow.Oblubienica jakiegos monarchy
nie ma takich powpdow do radosci w komnacie swego mateonka, jakie ty

masz. ;

Nigdy nie bedziesz sie cieszyl swiatem, jak natezy, jesli w zylach twoich

nie bedzie plynelo samo morze, jesli nie bedziesz obleczony w niebiosa i

uwienczony gwiazdami, i jesli nie bedziesz uwazal siebie za jedynego dzie-

dzica calego swiata, i za cos jeszcze wiecej, albowiem zyja w'nim ludzie, z

ktoryeh kazdy. tak jak ty, jest jego jedynym dziedzicem. Jesli nie potraf'isz

spiewac, radowac sie i cieszyc w Bogu, tak jak nedzarze ciesza sie zlolem, a

krolowie berlami, to nigdy nie bedziesz mogt radowac sie swiatem.

Jesli twoj duch nie wypelni catego swia(,a, a gwiazdy nie stana sie twoimi

klejnotami; jesli nie poznasz drog Bog^ we wszystkich epokach, tak jak

poznaies swoj zawod i swoj stot; jesli mo poznasz blizej tej przypominaja<'cj

cieh nicosci. z ktorej uczyniono swiat; jesli nie pokochasz ludzi tak, by prag-

nac ich szczescia pragnieniem rownym pragnieniu szczescia wlasnego; jesli

nie radujesz sie w Bogu z tego, ze jestes dobry dla wszystkich - to nigdy nie

bedziesz cieszyl sie swiatem, Jesli swiat nie jest ci blizszy niz twoj wiasny

^
majatek: jesfi przemierzajac cala Ziemie, kontemplujac jej wspaniatosei i

piekno, nie robisz tego tak, jakbys byt we wJasnym domu; jesli nie pamie*

tasz o tym, ze tak pozno cie stworzono i tak cudowne to bylo, jesli nie-radu-

jesz sie wlasnie teraz w pa lac u swej wspaniaiosci - to nie cieszysz sie swia-

tem tak, jak powinienes,

'
'
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A co wiecej, nigdy nie cieszyfes sie swiatem, jak nalezy, jesli pi?kna tej

radosci nie kochasz tak, zeby z catq powagq pragnac tego, by inni si? nim
eieszyli. Nigdy nie eieszytes si? swiatem, jesli nienawidzisz ohydnego ze*

psucia ludzi i gardzisz nim tak doskonale, ze raczej znioslbys plomienie,

piekla, niz chcial bye winien ich bi^du.

Swiat jest zwierciadtem Nieskonczonego Piekna, ale nikt tego nie widzi.

Jest on Swiatynia Majestatu, ale nikt tego nie zauwaza. Bytby dziedzinq.

Swiattosci i Pokoju
t gdyby ludzie tego nie zakiocali. Jest on Rajem Boga.

Jest on Rajem dla czfowieka - bardziej od czasu jego upadku niz uprzednio.

Jest to miejsce Aniolow i Brama Niebios, Kiedy Jakub zbudzil si? ze swo*

jego snu, rzekJ: Bog jest tutaj, a ja tego nie wiem. Jak straszne jest to

miejsce! A jest to tylko Dom Boga i Brama Niebios, Thomas Traheme
Zanim przejdziemy do omowienia sposobow, za pomocq ktorych mo-

zna osiqgnac zarowno pemi?, jak i si?gna
i
c wyzyn poznania duchowego,

przyjrzyjmy si? pokrotce doswiadczeniu tych, ktorzy skorzystall z przy-

/ wileju „ujrzenia Jednego we wszystkich rzeczach", ale nie podj?li zadne-,

V go wysilku, zeby go spostrzec w sobie. Bardzo duzo interesujacego mate-

rial na ten temat mozna znalezc w ksiaice Bucke'a Cosmic Conscious-

ness, Tu wystarczy powiedziec, ze taka t,kosmiczna swiadomosc" moze
pojawic sie nie bedae szukana i ma natur? tego, eo teologowie katoliccy

nazywaja, Jaska darmo dana". Laske t? (np. rrtoc leczenia lub jasnowi-

dzenia) mozna otrzymac, znajduje^c si? w stanie grzeehu smiertelnego,

ale dar ten nie jest ani konieezny, ani wystarczajacy do zbawienia.Takie
nagte dostepy do

T1
swiadomosei kosmicznej", ktore opisuje Bucke, sa w

najlepszym razie tylko niezwyklymi zaproszeniami do dalszych osobi-

styeh wysHkow, zmierzajacych do siegni?cia zarowno wewn?trznyeh wy-

zyn, jak i osiagniecia zewrretrznej pemi poznania. Przewaznie zaproszeri

takich nie przyjmujemy; dar ten cenimy, a cenimy, bo przynosi nam
ekstatyczna, rozkosz, a moment jego otrzymania wspominamy z nostal-

gia i - jesli zdarza si?, ze otrzymujacy jest poeta - elokwentnie go opisu-

jemy; uczynd to np, Byron we wspaniafym frogmen cte utworu Chifde

Harold lub Wordsworth w Opactwie w Tintern i Prehtdiurn. W tych spra-

waeh zaden cztowiek nie moze pozwolic sobie na wydanie ostateeznego

sadu o innyrn eztowieku: ale przynajmniej wolno powiedziec, ze ha pod-

stawie swiadectw biograt'icznyoh nie ma powodu przypuszczac, iz Word-
sworth czy Byron kiedykolwiek powaznie potraktowali teofanie, ktore

opisali; nie ma tez zadnego dowodu na to, ze same te teofanie wystarczy*

)y, by zmienic ich charaktery. Ogromny egotyzm, ktory potwierdzajq

swiadkowie tacy, jak De Quincey, Keats i Haydon, jak si§ zdaje, nie

opusrit Wordsvvortha do kohca. A Byron byl rownie tascynuj^co i tragi-

komicznie bajroriski po ujrzeniu Jednego we wszystkich rzeczach, jak

przed tern,

W tym kontek.scie interesuja,ce jest porowrianie Wordswortha z innym
wielkim mdosnikiem natury i czJowiekiem piora, sw, Bemardem z Clair-

vaux, „Niech Natura b^dzie twoim nauczycielem'
T - powiada pierwszy z

nich
t
a dale] stwierdza, ze: -
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, Od ^rnedrcow iepiej powie to

Wtosennym tchnieniem las,

^';',
: Cp dobro. eo moraine zlo,

v I co zawarte w nas.
(przekiad M. Brykczynskiego)

6w, Bernard przemawia w duchu, ktofy wydaje si? podobny. „Co wiem

m boskich naukaeh i Pismie swietym, tego nauczytem sie w lasach i na

polach. Nie mialem zadnych innycb nauczycien T
jak buki i deby", A w

innym ze swych listow powiada: t
,S*ochaj cztowieka doswiadczonego:

Wiecej nauczysz sie w lasach niz z ksiag, Drzewa i kamienie naucz^ ci^

\ wi^cej/niz mozesz otrzymac z ust nauczyciela". Zdania wypowiedziane

przez obu tych ludzi sa podobne, ale ich wewnetrzne znaczenie jest bar-

dzo rozne. Mowiac jezykiem Augustyna: radowac si^ nalezy tylko Bo-

giem; stworzeniami nie nalezy si? radowac, a Jedynie sie nimi posiugi-

wac - posiugiwac sie z miloscic^, wspotczuciem i petnym podziwu, bez-

stronnym zrozumieniem, jako srodkami do poznania tego, czym mozemy

si? cieszyc. Wordsworth, jak niemal wszyscy inni literaccy czciclele natu-

ry^ giosit raczej radowanie sie samymi stworzeniami niz poslugiwame

si? nimi dla uzyskania celow duehowyeh, postugiwanie sie, ktore - jak

zobaczymy - wymaga od poshiguja.eego sie nimi wietkie] dyscypliny

wewnetrznej. Dla Bernarda nie uiega zadnej watpHwosei, ze jego kore-

spondenci aktywnie praktykuja t? wewnetrzna dyscypline i ze natura,

choc kochana i traktowana jako nauczyciek jest wykorzystywana jedy-

nie jako srodek prowadzacy do Boga, a nie jest przedmiotem radosci

takiej, jakby byla Bogiem,Pieknem kwiatow i krajobrazu nie nalezy tyl-

ko rozkoszowac si?, kiedy „wedrujemy samotnie, jak obtok" przez lasy i

pola, nie nalezy ich tylko wspominac z przyjemnoscia,, kiedy po herbacie

spoczywamy w bibliotece na sofie, pogrqzajac si? w apatii lub w myslach.

Nasza reakeja na natur? musi bye nieco bardziej wyt?zona i celowa.

„0to, moi bracia - powiada pewien starozytny autor buddyjski^ korzeme

. drzew, oto puste miejsca; medytujeie" Prawda-jest, oczywiscie, ze swiat

1

jest tylko dla tych, ktorzy nan zastuguja; albowiem, mowiac stowami

Filona, Jesli nawet cztowiek moze bye niezdolny stac si? godnym Stwor-

<cy kosmosu, to jednak powinien probowac stac si? godnym kosmosu.
\

Powinien zmienic sie, przybierajac nature kosmosu, 4 stac sie, jesli mo-

1

zna tak powiedziec, malym kosmosem". Dla tych, ktorzy nie zasluzyii na
,

swiat, juz to nie stajac sie godnymi jego Stworcy (a godnym Stworey

mozna si? stac przez nieprzywiazywanie sie do niczego \ ca?kowita zatra-

t?siebie'samego), juz to nie stajac si? godnymi kosmosu (a godnym

kosmosu mozna si? stac z mniejszym wysitkiem, wprowadzajac lad i \

miar? jednosci w wieloraki chaos niezdyscyplinowanej osobowosci kidz- /

kiej), swiat ten jest, w kategoriach duehowyeh, bardzo niebezpiecznym

- miejseem. \

To, ze nirwana i samsara sa, jednym, jest faktem odnoszacym si? do
J

natury wszechswiata; ale jest to fakt t z ktorego nie mozna w pemi zdacj

Wt
I

i
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sobie sprawy ani ktorego nie mozna bezposrednio doswiadezye; potrafiq
to uezynic jedynie dusze bardzo rozwiniete duchowo. Dla zwyktych,
nieodrodzonych, mifych ludzi przyjecie tej prawdy od innych i dziaianie
zgodnie z nia oznacza szukanie nieszczescia. Cala ponura historia anty-
nomianizmu stanowi dla nas ostrzezenie przed tym, co sie dzieje, kiedy
ludzie stosuja w praktyce jedynie intelektuaina i nieurzeczywistniona
duchowo teorie, ze wszystko jest. Bogiem, a Bog jest wszystkim. A nie
mmej przygnebiajqey niz antynomianizm jest przykiad powaznego i po-
rzadnego „spokojnego zycia" zacnych obywateii, ktorzy robia, co moga,
zeby zyc i „przystepowac do sakramentow", ale faktycznie nie maja bez-
posredniego kontaktu z tym, co aktywnosc sakramentalna rzeczywiscie
symbolizuje. John Oman w swej ksiazce The Natural and the Superna-
tural poswieca duzo miejsca tematowi

ltpogodzenia sie z tym, ze to, co
przemijajace, jest objawientem tego, co wieczne". Kanonik Raven zas w
swej ostatniq wydanej pracy Science, Religion and the Future przykla-
skuje doktorowi Omanowi, aprobujqc sformulowanie zasad takiej teolo-
gii, w ktorej ostatecznie nie moze bye sprzecznosci miedzy naturq a
Jaska, nauka i religiq - w ktorej rzeczywiscie widzi sie, ze swiaty uczone-
go i tebloga sq tozsame. Wszystko to pozostaje w pelnej zgodzie z taoiz-mem i buddyzmem zen oraz z takimi naukami chrzescijanskimi, jakAma et fac quod vis sw, Augustyna i radami, ktore ojeiee Laliemant daje
teocentrycznyrri ascetom; ten ostatni radzi im by d?ia*a!i w swiecie, po~
niewaz tylko ich czyny potrafia zrobic cos dobrego dla swiata, Ale ani dr
Oman

T
ani kahonik Raven nie tlumacza dostatecznie jasno, ze natura i

laska, samsara i nirwana, nieustanne przemijanie i wiecznosc sa realnie
i doswiadczalnie czyms jednym tylko dla tycb ludzi, ktorzy spelnili pew-
ne warunki. Fac quod vis w swiecie doezesnym, ale tylko wtedy, kiedy
posiadles nieskohczenie trudnej sztuke milowania Roga cata swq duszaj
secern, a blizniego swego, jak siebie samego. Jesli jej nie posiadles,
bedziesz albo ekscentrykiem antynomianizmu, albo kryminalista, albo
tez dozywotnim wiezniem, ktory nie znalazl czasu, zeby zrozumiec'juz to
nature, juz to taske, Ewangelie wypowiadaja sie caJkowicie jasno o pro-
cesie, dzieki ktdremu cztowiek moze zdobyc prawo do zycia w swiecie w
taki sposob, jakby byi to jego dom: cztowiek mu.si catkowicie wyrzec sie
sobistosci, poddac sie zupelnemu i absolutnemu umartwieniu. W pew-
nym okresie swego zycia sam Jezus, jak sie zdaje, oddawal sie ascezie
me tylko umystu, ale takze ciala. Mowi sie o jego czterdziestodniowym
poscie i przytacza sie jego stwierdzenie - w oczywisty sposob oparte na
wlasnym doswiadczeniu - ze pewnych demonow nie moze zwalczyc nikt
inny

F
jak tylko ci, ktorzy zarowno wiele poscifi, jak i modlili sie. (Pro-

boszcz z Ars, ktorego znajomosc cudow i cielesnej pokutv opierafa sie na
osobistym doswiadczeniu, podkresla, ze bliski jest zwiazek surowej asce-
zy cielesnej ze zdolnoscia do uzyskania odpowiedzi na modlitwe b!agalnq
w sposob niekiedy nadnormalny.) Far.yzeusze zarzucaii Jezusowi, ze
„przyszedl jedzac i pijac" i ze przebywal w towarzystwie „celnik6w i
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: grzesznikow"; pomijah lub byli nieswiadomi faktu, ze ten pozornie swia-

Itowy prorok w pewnym okresie potrafit sprostac ascetycznym osiqgnie-

Icibm Jana Chrzciciela i konsekwentnie praktykowal umartwienia ducho-

w-e, ktore gtosik Wzorzec zycia Jezusa przypomina zasadniczo wzorzec

I zycia idealnego medrca, ktorego biografie mozemy przesledzic w Dzie-
,

Isieciu obrazach pasterskich, tak bardzo popularnych wsrod buddystow

^zen t Dziki wot r
symboiizujqcy nie odrodzone ,ja

tT

,
zostaje schwytany,

^zmuszony do zmiany kierunku swej drogi, potem okieiznany \ stopniowo

1 przemieniony tak, iz z czarnego staje sie biatym. Odrodzenie wotu jest

: Itak giebokie, ze na pewien czas wot znika caJkowicie i na kolejnym obra-

: zie widzimy jedynie ksiezyc w petni symbolizujqey Umysf, „takosc'\ Pod-

;
stawe. Ale nie jest to faza ostateczna. Na koncu pasterz powraca do swia-

ta ludzi
f
jada^c na grzbiecie swego woiu, Poniewaz teraz kocha f

kocha tak

bardzo, ze utozsamia sie z boskim przedmiotem swej milosci, przeto

moze robic, co chce; to bowiem, czego chce f jest tym samym, czego chce

Natura Rzeczy; Znajdujemy go w towarzystwie biboszow i rzeznikow; i

on t i oni zmienili sie w buddow. PogodziJ si^ calkowieie z tym, co przemi

jajejee, a dzieki tej zgodzie znalazi objawienie tego, co wieczne. Ale mili, I

zwyczajni, nie odrodzeni ludzie trwaja, w zgodzie z tym, co przeimjaja^ce,

albowiem pobtazaja, swym namietnoscsom i oddaje^ sie rozrywkom, ktore

sprawiaja im ucieche. Povdedziec takim ludziom, ze przemijanie i wiecz-

nosc sq jednym i tym samym,, nie okreslajqc natychmiast warunkow

slusznosci tego stwierdzenia, jest czyms zdecydowanie zgubnym, w prak-

tyce bowiem przemijanie i wiecznosc nie s^ tym samym dla nikogo poza

swietym; a nie siyszano o nikim, kto by kiedykolwiek doszedi do swietos-

ci, nie zachowujae sie na poczatku swej drogi zyciowej tak, jakby-prze-

mijanie i wiecznosc, natura i laska, roznily S19 gteboko i pod wieioma

wzgledami nie daly sie pogodzic. Jak zwykle, sciezka duchowa biegnie -

niby po ostrzu noza - miedzy dwoma otchtaniami. Z jednej strony grozi

nam niebezpieczenstwo odrzucenia rzeczy i ucieczki od nich, a z drugiej

.- niebezpieczenstwo samej akceptacji ich i radowania sie rzeczami, kto-

re powinny nam skizyc wytacznie jako narzedzia czy symboie. Wierszo-

wany komentarz do ostatniego z Dziesieciu obrazow pasterskich brzmi

nastepuj^co:

Z odsloni^ts! piersia, boso wchodzi na targowisko.

Zabtocony i pokryty kurzem, jakze szeroko sie usmiecha!

J- * Bez uciekania sie do mistyeznych sit

sprawin, ze zakwitajq uschniete drzewa,

; (przektad J, Dobrowolskiego)

Sposoby, za pomocq ktorych ma bye osia^gniety ostateczny eel czlowie-

"

ka, opiszemy i zilustrujemy obszernie w rozdziale poswieconym umart-

wieniu i nieprzywiazywaniu sie. Rozdzial 6w zajmuje si^ giownie cwieze-

niem woli. Ale cwiczeniu woli musi towarzyszyc nie mniej sumienne cwi-

czenie swiadomosci. Musi dojsc do przemiany r
gwaltownej lub stopnio-

wej f
nie tylko serca, lecz takze zmyslow i spotrzegajacego umysia Przed-

3 — Filozofla wiec/.ysta 65
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Stownictwo Francuza z XVII wieku rozni sie bardzo od stownictwo
Chinczyka z wieku VII. Ale rada, ktora, daja,, jest w sposob istbtny podob
na. Zgadzac sie z wola, Boga, podporz^dkowac mu sie

T poddac sie prze
wodnictwu Dueha 6w. - w praktyce, choc nie dosiownie - to tyle, co zga
dzac sie z Doskonalq Drogq, nie miec upodobari i pogladow, miec za to

oczy otwarte, pok* sny nie pierzchnq i nie objawi sie Prawda,
Swiat aamieszkiwany przez zwyktycK miiych, nie odrodzonych luclzi

jest zasadniczo nudny (tak nudny
T
ze muszq oni ueiekac od swiadomosci

tej rtudy i „rozrywac" swe umysly), czasami krotko i intensywn.ie przy-

jernny, niekiedy lub caJkiem czesto przykry, a nawet dreczqcy, Dla tych,

ktorzy „zastuzyli" na swiat zdobywaja^e zdolnosc widzeriia Boga - widze-
nia Go zarowno w nim, jak i w swych duszach - ma on nader inny
wyglad.

Byto to ziarno wschodzqcej i niesmiertelnej pszeniey, ktora nifjdy nie po-

winna bye zbierana ani nigdy nie byta zasiana. S^dzitem, ze rosla od wie-
kow i po wszystkie wieki. Pyl i kamienie ulicy by!y cpnne jak zloto. Rramy
byty zrazu kresem swiata. Zielone drzewa, k*iedy po raz pierwszy ujrzalem
je przez jedna z tyeh bram, zachwycity mnie i oczarowaly; ich stodyez i

pieknosc przyprawity mnie o bicie serca, a ekstaza, w jaka mnie wprawHy,
doprowadzila mnie niemaJ do szaleristwa - tak bowiem byly osobliwe i

cudowne, Ludzie! O, jakze czcigodnymi is totami wydawati sie ci sedziwi!
Niesmiertelnymi cherubinami! A miodzi ludzie - blyszczacymi i jarzacymi
sie aniotarni, dziewczeta zas serafinami zycia i urody! Chiopcy i dziewczeta,
biegajacy po ulicy i bawisjey sie, byli ruchomymi klejnotami. Nie pamieta-
lem, ze urodzili sie i ze maja umrzec, Ale wszystkie rzeczy przebywaly tarn

odwiecznie. jakby byly na swych wtasciwyeh miejscach. Wiecznosc przeja-
wiatn sie w swietie dnia, a poza wszystkim jawiJo sie cos nieskoriczonogo, co

przemawiak) do mojej nadziei i poruszaio moje pragntenie. Miasto to zda-

walo sie stac w Edenie, a moze byto zbadowane w Niebie, Ulice byJy moje,
swiajyriia byia moja, ludzie byli moi, ich stroje oraz zioto i srebro byly moje,
tak samo jak ich biyszczaee oczy, jasna skora i rumiane twarze. Niebiosa
byfy moje, ppdobnie jak sconce, ksiezyc i gwiazdy, i caly swiat byl moj; a ja

bytem jedynym widzem, ktory ogladai go i sie nim radowal (...), I stalo sie

tak. ze z wielkq trudnoscia^ uleglem zepsuciu i zostalem zmuszony nauczyc
sie brudnych podstepow swiata. Teraz probuje sie ich oduczyc i niejako
znowu staje sie maJym dzieekiem, aby moc wejsc do Krolestwa Bozego.

Thomas Traherne

A zatem podsune warn jeszcze jedna mysl, jeszcze czystszej i jeszcze bar-

dziej duchowa: W Krolestwie Niebieskim wszystko jest we wszys-tkim,

wszystko jest jednym i wszystko nalezy do nas.

Mistrz Eckhart

Z nauki o tym, ze Bog jest w swiecie, wyp!ywa pewien wazny wniosek.
Natura jest swieta, a wysiiki cz^owieka zmierzajace do tego r zeby bye
raczej jej panem niz inteligentnym i poslusznym wspofpracownikiem, s^
grzesznoseia i glupotq, Zycie zwierzqt a nawet rzeczy, nalezy traktowac z

szacunkiem i zrozunueniem, a nie brutalnie je ograniczac i wykorzysty-
wac dla naszych ludzkicb celow.
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-- Gwaltowny by! w!ad( a Poludniowego Oceanu, Porywczy - wtadca P6tnoc-

:
, nego, a Srodkowego wtadcq by! Chaos. Gwaltowny z Porywczym spotykali

sie^ czasem na ziemiach Chaosu, ktory ich goscinnie podejmowat. Obaj t

zamyslajae wynagrodzic Chaosowi jego laskawosc, powiedzieli sobie;

, T
Ws^yscy ludzie maja po siedem otworow, zeby widziec, styszec, jesc i oddy-

chac. Jeden Chaos nie ma zadnego otworu. Sprobujmy mu je wywiercic!"

Codziennie wiercili po jednym otworze, Po siedmiu dniach Chaos umarl
Czuang-tsy (Zhuangzi)

(przektad: W*. Jablonski, J, Chmielewski i O, Wojtasiewicz)

W tej subtelnie komicznej przypowiesci Chaos to natxira w stanie wu

Wei - nie-dzialania, czyli rownowagi. Gwaltowny i Porywczy to zywe

obrazy tych pracowitych ludzi, ktorzy - sadzac, ze ulepszq nature - rhca^

suche prerie zmienic w pota pszenicy, a przeksztatcajq je w pustynie;

ktorzy z duma obwieszczajq o podboju przestworzy, a potern stwierdza}%

ze zadali kleske cywilizacji; ktorzy wycinaja, ogromne lasy, zeby dostar-

czyc papieru gazetowego, jakiego wymaga powszechna umiejetnosc czy-

tania (miata ona przyniesc swiatu rozwoj mysli i demokracji, a spowodo-

wata erozje catych potaci ziemi, jak rowniez zalew Hteratury brukowej

oraz pisrn szerzacych propagande faszystowsk^ kapitaHstyczn^, komu-

nistycznq i naejonalistyczna), Krotko mowiqc, Gwattowny i Porywczy to

wyznawcy apokaliptycznej religii , f
nieuchronnego postepu", ktorej credo

gtosi, ze Krolestwo Niebieskie jest na zewn^trz nas i w przyszlosei. Nato-

miast Zhuangzi, jak wszyscy dobrzy taoisci, nie chce zmuszac natury do

podporzadkowania sie nierozwaznym cloczesnym celom ^udzkim, ntezgo-

dnym z ostatecznym celem cztowieka, Jaki formuhjje filozofia wieezysta.

Pragnie on wspoipracowac z natura^, tak zeby stworzyc warunki mate-

rialne i spoleczne, w ktorych jednostki moga, osiagac tao na kazdym

poziomie istnienia, od fizjologicznego po duchowy.

W porownaniu z postawa, jakq wobec natury zajmujq taoisci i buddys^

ci dalekowschodni. postawa chrzescijan jest zdecydowanie niewrazliwa,

a czesto wrecz tyranska i brutalna^tzerpia^c inspiracje z pewnej niefor-

tunnej uwagi w Ksifdzr Rodzaju, katoliccy moralise! uznali zwierzeta

wyJqcznie za rzeczy, ktore ludzie slusznie mog^ wykorzystac dla swych

wtasnych cetow. Odruchy humanitaryzmu w tej dziedzinie byly w Euro-

pie t
podobnie jak malarstwo krajobrazowe, sprawa niemal caikowide

swieck^, Na Daiekim Wschodzie i jedno, i drugie miato charakter zasad-

niczo religijny. j m

Grecy wierzyli, ze hybris zawsze pocia^ga za soba, nemesis, ze jesu

posuwamy sie za daleko, to zawsze spotyka nas bolesna nauczka t
ktnra

nam przypomina, ze bogowie nie toleruj^ zuchwalstwa ze strony srnier

telnikow. W sferze stosunkow miedzyludzkich umysi nowoczesny rnzu

mie hybris i uwaza jq za zasadniczo prawdziwa, Zyczymy pysznym upad-

ku i widzimy, ze bardzo czesto faktycznie upadek ten nast^puje.

Miec zbyt wielka w^adze nad biiznimi, bye zbyt bogatym t
zbyt bruta*

}nym, zbyt ambitnym - wszystko to domaga sie kary i, jak zauwazamy. w
kohcu jakas kara stusznie przychodzi. Ale Grecy nie poprzestawali na
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stwierdzaniu tego faktu. Poniewaz uwazali, ze natura jest w pewien spo-

sob boska, przeto czuli, ze nalezy jq szanowac, i byli przekonani, ze wyni-
kajqey z pychy brak szacunku dla natury jest karany przez msciwq
nemesis. W swych Persach Ajschylos podaje przyczyny - ostateczne,

metafizyczne przyczyny - kleski barbarzyncow, Kserkses zostaje ukara-
ny za dwa przewinienia; za arogancka^ zaborezosc wobec Atehczykow
oraz za aroganeka zaborezosc skierowana, przeciwko naturze. Usiiowal
on zniewolic swych bliznich i usilowat zniewolic morze, buduja,c most
nad ciesnina Hellespont.

Krolowa:

Mostem poprzez Helli morze
brzegi oba syn nasz sprzegl,

Duch Dariusza:

Wiec i tf go tez dokonal?

Bospor wielki jar?mem skut?

Krolowa: '

Tak, i hostwo snadz jakowes
moca wspaHo jego mysi.

Duch Dariusza;

O
t
zatste, grozne bostwo:

dusze mu zamroczyl szal.
(przektad S. Srebrnego)

Dzis rozpoznajemy i potepiamy pierwszy rodzaj zaborczosci, ale wiek-
szosc z nas ignoruje istnienie, a nawet mozliwo&c, drugiego. A przeciez

autor utworu Erewhon z pewnoscia. nie byi ghipcem, i dzis, kiedy placirhy

zatrwazajaca^ cene za nasz, tak usilnie propagowany, „podboj natury",

jego ksiazka jest aktualna bardziej niz kiedykolwiek, A Butler nie by!

jedynym dziewietnastowiecznym sceptykiem, jesli chodzi o „nieuchron-
ny postep". Mniej wiecej pokoleme przed nim Alfred- de Vigny pisal o

nowyrn technieznym cudzie swych czasow, maszynie parowej, i to w
tonie nader roznym od entuzjastycznych zachwytow i okrzykow swego
wielkiego wspotezesnego, Victora Hugo.

Sur le taureau de fer, qui fume, souffle et heugle,

L'homme est monte trop tot Nul ne connait encor \

Quels orages en lui porte ce rude aveugle,

Et le gai voyageut; lui Jivre son tresor.

A nieeo dalej w tym samym poernacie dodaje:
Tous se sent d\t: !tAUons'\ mais aucun n'est le maitre
D'un dragon mugissant qu'un savant a fait naitre.

Nous nous sommes joues a plus fort que nous tous.

Spoglejdaj^c wstecz na minione rzezie i zniszczenia, widzimy, ze Vigny
miat calkowit^ stusznosc. Zaden z tych radosnych podroznikow, ktorych
Victor Hugo wychwalal tak wymownie, nie miai najrnniejszego pojecia o

tym, doka^cl zabierze ich pierwsza zabawna lokomotywka. Moze zresztq

ich pojecie o tym bylo bardzo jasne, ale - jak sie okazalo ~ calkowicie
falszywe, Byli oni bowiem przekonani, ze lokomotywka cia^gnie ich po
-ciqg z maksyrnalna, szybkoscia^ ku krainie powszechnego pokoju i bra-
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terstwa miedzy ludzmi; ku jego utopijnemu przeznaczeniu, od ktorego

dzielilo ich moie juz tylko po* wieku, podczas gdy gazety, ktore czytalr -

dumni z tego, ze to potrafia, - byly gwarancjq, ze wolnosc i rozum wkrotce

-wszedzte zatriumfujq. Ale lokomotywka dzis zmienila sie w czteromoto-

rowy bombowiec wioza.cy biaty fosfor i materialy wybuchowe, natomiast

wolna prasa wszedzie stata sie niewolnicq reklam, grup nacisku lub rz^-

dow Mimo to jednak z jakichs niewyjasnionych powodow podrozmey

(dalecy juz od radosci) w dalszym ci^gu kurczowo trzymajq sie religa

t
,nieuniknionego postepu", "ktora w ostatecznym rozrachunku oznacza \

(wbrew wszelkiemu ludzkiemu doswiadczeniu) nadzieje i wiare w to, ze
j

mozna dostac cos za nie. O ilez zdrowszy i bardziej realistyczny jest

poglad Grekow, zgodnie z ktorym za kazde zwyciestwo trzeba zaplacic, a

cena, jaka, sie placi za pewne zwyciestwa, jest tak wysoka, \i przewyzsza

wartosc wszeikich korzysci
T
jakie moga, one przyniesc! Cztowiek nowo-

czesny nie uwaza juz, ze natura jest w jakims sensie boska, 1 przypisuje

soble calkowite prawo do zachowywania si^ wobec niej jak butny zwy-

ci^zca i tyran. Zdobycze, ktore przynios! najnowszy imperializm tech-

niczny sa, ogromne, ale tymczasem nemesis zadbala juz o to, zebysmy za

te zdobycze musiett zaptaci€. Na prz.yk^ad: czy przyjemnose odbycia lotu

z Nowego Jorku do Los Angeles w ci^gu dwunastu godzin warta ]est

cierpien t
ktore sprawily ludziorn rxiszcz^ce bombardowania? Nie znamy

sposobu obliczenia ilosci ddbra czy szczescia, jakie zakwita w catym

swiecie Jednakze oczywiste jest to, ze korzysciom, ktore przynosi nam

nowoczesna technika - czyli, by uzyc terminologii greckiej, ktore przyno-

sza nam najnowsze akty hybrid skierowane przeciwko naturze » na ogo!

"towarzyszq odpowiednie szkody; ze zyski w jednej dziedzime poci^gaj^

za soba, straty w innych dziedzinach, ze nigdy niczego nie dostajemy za

nie. Czy czysty zysk z tych skomplikowanych operacji bankowych stano-

wi autentyczny postep w dziedzime crtoty, szczescia T
milosci i inteligencji

- tego nigdy nie mozna ostatecznie okreslic. Wtasnie diatego, ze realnoscw

postepu nigdy nie mozna okreslic, wiek XIX i XX musialy potraktowac

go jako artykut wiary reiigijnej. Dla przedstawicieli filozofii wieczystej

kwestia czy postep jest nteuchronny lub nawet realny, nie jest spraw^

pierwszorzednej wagi. Dla nich wazne jest to, by poszczegolni ludzie

osiagneli jednoczqee poznanie boskiej Podstawy ^wiata, a to, co ich inte-

resuje, jesli chodzi o srodowisko spoteczne, nie dotyczy kwestn postepo-

wosci czy niepostepowosci (cokolwiek terminy te mogq znaczyc), lecz

zawiera sie w pytaniu o to, w jakim stopniu cos pomaga.lub przeszkadza

jednostkom w drodze do ostatecznego celu cztowieka.

\t
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V.
MILOSC

' Kto me koc'ha, ten nie zna Boga, albowiem Bag jest mttoscia.

Jan IV

Uchwycic Go i utrzymac mozna tylko miloscify ale nigdy myslq.

Obfok niewiedzy

Ktokolwiek podejmuje studia, zeby osi^gnac kontemplacje [tj, jednoczace

poznanie), poWinien zaczac je od wnikliwego zbadania, jak bardzo sam

koeha. Mitosc bowiem jest poruszaj^cej rnoca, umysta \machina mentis),

ktora wydobvwa go ze swiata i wynosi na wyzyny,
J

' Sw. Grzegorz Wielki

Kompasem, ktory wskazuje nam droge wsrod tajemnic Bozych, jest mi-

3osc\

r Dzelal-uddin Rumi

Niebiosa, nadal tak wladze sprawujcie!

Niech cztowiek, ktory syci sie przepychem

I zbytkiem, gardzac waszymi prawami,

A nie dostrzega niczego, gdyz nie ma
Uczuc, uczuje wnet wasza potege. Szekspir

(przekiad M. Stomczynskiego)

Milosc jest nieomylna; nie zna bledow, albowiem wszelkie bfedy sa brakiem

William Law

Kochac mozemy jedynie to, co znamy, a nigdy nie mozemy ealkowicie

poznac tego, czego nie kochamy. Mitose jest sposobem poznawania i kie-

dy mUosc jest dostatecznie bezinteresowna i dostatecznie silna, to pozna-

nie staje sie poznaniem jednoczaxym, a w ten sposob nabiera cechy nieo-

mylnosci. Gdzie nie ma bezinteresownej mitosci (czy krocej: gdzie nie ma

miiosierdzia), tarn jest tylko stronnicze samotubstwo, a zatem tylko czes-

ciowe i znieksztatcone poznanie zarowno siebie. jak i swiata rzeczy, istot

zywych, umyslow i ducha na zewnqtrz ja'\ CzJowiek oddany zmystom

gardzi prawami Niebios, to znaezy podporzadkowuje prawa natury i

ducha swym wiasnym pozadaniom. Wskutek tego ,.nie ma on uczuc" i

tym samyra nie jest-zdony do poznania. Jego ignorancja jest ostatecznie

dobrowolna; jesli „nie dostrzega", to dzieje sie tak dlatego, ze „nie chce

dostrzegac". Taka dobrowolna ignorancja nieuchronnie ^spotyka sie z

kara^. Hybris pociaja za sob^ nemesis - niekiedy w sposob spektakula-

rny
T
jak wtedy, kiedy cztoWiek zaslepiony (Makbet, Otello, Lear) wpada

w puiapke, ktorq zastawiia na niego jego wlasna ambicja, zadza posiada-
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nia czv drazliwa proznosc. Czasami dzieje sie to w sposob mniej oczywi-

s2 iak ttyc^wypadkach, w ktorych wtadza, dobrobyt i reputacjaMr
KLlca, ale kosztem ci^gle wzrastajacej niewrazhwosci na ia^M

oswiecenie, coraz petniejszej niezdolnosci do ucieczki, teraz tab
.

w

™zSc x dusznego wiezienia egotyzmu i odrebnosct. Jaka g eboka

PSl^dihowa ignoracja - owa kara, ktora spotyka takich ludzi .

fs^^^^"^ Richeiieu na loin 'miert
Kap :is

mu towarzyszyl, usilnie naklanial tego wieikiego meza, by przygotowa*

Ta dusze do tej wielkiej proby i wybaezyi wszystkim swym wrogom.

ffidyS miaiem wrogo^, odpari kardyna* ze sPQkojem i szczeroscja,

S^gnora^l, ktor, diugie lata mtryg sk^stwa^<£»^
rownie absoiutnq, jak posiadana przezeh wladza PoUtyczna ,ust?puj jcj

So tei jaka mialo panstwo". Tak jak Napoleon, choc meco num. <

S moc nieV poniewaz nie chcial odczuwac mitosierdzia, a zatem

;SmaSS Tez poznania caiej prawdy o swej duszy tab czymkolwiek

W^%x na Ziemi milosc do Boga jest lepsza od poznania Boga, natomiast rze^

S nSTepiei jest poznac, niz je kochaa Poznaj^c je, w pewien sposobSS ie do Lszej inteligencji, natomiast kochajf
je; znizamy sie do

nich I mozemy zaczac lmMW -»**•^YS^s* » Akwinu
(parafraza)

Uwaea ta na pierwszy rzut oka jest, jak si? zdaje, nie do pogodzeniaM
stowam, Sore^ poprLzaja. Ale w moywbtoM sw. Tomasz ro«o,-

oia iXnrS ronzaje form milosci i poznania. LepieJ jest kochac 1

•

JSSSS bS" niz jedynie wiedziec cos o Bogu. nie kocha^ go=dze

te zreszta czerpiac z lektury jakiegos teologicznego traktatu. Natomiast

Ito nigdy nie powinno bye poznawane w akcie mitosct, czy raczej

, Seznofcl jata otacza je skapiec, lecz juz to abstrakcyjme, tak jakSM uczony badacz juz to przez bezinteresowna. milosc . pozname

kSreTwraca doA artysta-metaloplastyk, czy tez koneser, ktory kocha »

nSnaie So rfotnika nie z powodu jego wartosci materialnej, an, «

checi posladania go. lecz Po prostu dlatego. ze jest piekne. To satno doty-

czfXe wszystkich stlrzonych rzeczy. zywych istot , umyslow. Zte

iest kocha? poznawac je. kierujac sie egoeentrycznym przywie^zamem ,

chdwo'da rdeco lep.ej jest poznac je w sposob naukowy. pozbaw.ony

nanXtnofci nSeplj jednak gdy abstrakcyjne -poznanie pozbaw.one

chdwoii uzupeLiS prawriziwie bezinteresowna miioscia i poznamem

zSanymi z estetycznym zachwytem lub miiosaerdziem. czy tez tch

P°^C

1S prawdy czvnimv bozka; albowiem prawda pozbawiona milosfer-

Z££P BogieI lecz jego wyobrazeniem I bozkiem, ktorego»
thy ani kochac, ani czcic.

Pascal

Przez pewnego rodzaju filologiczny przypadek (ktory przypuszczalnie

nieStiSym przypadkiem, lecz jedna z subtehuejszych form wyrazu

Ml^^BAil



gteboko zakorzenionej w czlowieku woli ignorancji i duchowej ciemnoty)
slowo ITmtfosierdzie" [charity] stale si$ w nowoczesnej angielszozyznie
synonimem Jalmnzny" i niemal nigdy me jest uzywane w swym pierwo-
tnym znaczeniu najwyzszej i najbardziej boskiej formy mitosci. Dzieki
temu zubozeniu naszego, nawet w najlepszych czasach bardzo nieade-
kwatnego, slownika terminow odnosz^cych sie do zycia duszy i ducha,
slowo „rnik)se" musiato wzi^c na siebie dodatkowy ci^zar. „B6g jest mi-
ioscia/' - powtarzamy bezmyslnie i stwierdzamy, ze musimy „blizniego
kochac jak siebie samego", ale, niestety, termin „mitose" odnosi si§ do
wszystkiego, poczqwszy od tego, co si$ dzieje, kiedy na ekranie kina
dochodzi do ekstatycznego zblizenia jakiejs pary koehankow, a skohczy-
wszy na tym, CO sie dzieje, kiedy John Woolman czy Peter Clever troszcz^
si$ o murzyriskich niewolnikow, poniewaz ci takze sa, swiqtyniq Ducha
sw., czy tez poeze^wszy od tego, co si$ dzieje, kiedy ttumy krzyczq, spie-

waj^ i wymachuja
:
flagami w Sport-Palast czy na Placu Czerwonym, a

skonczywszy na tym, co sit* dzieje, kiedy samotny kontemplatyk zatapia
si^ w modlitwie. Dwuznacznosc stownictwa prowadzi do chaosu mysli, a
co sie tyezy mitosci, to chaos mysli wspaniale t.u shizy nie odrodzonej i

podzielonej naturze iudzkiej, ktora jest zdeterminowana osi^gn^c swoj
eel: pogodzic sprawy duehowe i swieckie, to jest gtosic, ze sh.izy Bogu,
podczas kiedy w rzeczywistosci sluzy Mammonowi, Marsowi lub Priapo-
wi.

Obszernie lub zwi^zle, za pomoca, aforyzmu czy przypowiesei, tntstrzo-

wie zycia duchowego opisali n.atur$ prawdziwego milosierdzia i odroznili
je od mnych, nizszych form milosci Przyjrzyjmy si^ po kolei jego zasad-
niczym eechom. Przede wszystkim mitosierdzie jest bezinteresowne, nie
szuka nagrody za dobro, ktore przyoosi, ani nie maleje, spotykajqc si^ ze

ztem. Boga nalezy kochac ze wzgl^du na niego sarnego, a nie ze wzgledu
na jego dary, osoby zas i rzeczy trzeba kochac ze wzgledu na Boga, ponie-
waz sq swi^tynia, Ducha Sw. Co wi?cej, poniewaz milosierdzie jest bez-
interesowne, przeto z koniecznosci rnusi bye skierowane ku wszystkim i

wszystkienm
Milosc nie szuka zadnej przyczyny poza soba, i zadnego owocu; jest ona
swym wlasnym owocem, swa wlasna radosci^. Kocham, poniewaz koeharn;
koeham, abym mogl kochac (...), Ze wszystkich poruszen i atektow duszy
mitosc jest, jedynym, dzieki ktoremu stworzenie, choc nie na rownych pra-

wach, jest w stanie rozmawiac ze Stworca. i oddawac rnu cos przypomina-
jacego to, co orl Niego dane (...). Kiedy Bog kocha, to pragnie jedynie bye
koehanym, wiedzac, ze milosc uczyni szcz^sliwymi tych wszystkich^ ktorzy
go kochaj^,

Sw. Bernard z Clairvaux

Aibowiem tak jak mi lose nie ma zadnych ubocznych celow i chce jedynie

wzrastac, tak wszystko jest jak oliwa dla jej pJomienia; musi ona miec to,

czego chce, i nie moze zo.stac rozczarowana, poniewaz wszystko (wlaeznie z

nicwdziecznosci^ ze strony kochanych) naturalnie pomaga jej zyc na Swoj
sposob i wydawac na swiat wJasne dzielo.

William Law
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Ci, ktorzy mowia, o mnie zle t ssj naprawd^ moimi dobrymi przyjaciMmi*

Jesti, spotwarzony, nie zyw*e wrogosci ani niech^ci,

to rosnie we mnie moc mdosci i pokory, zrodzona z

Nienarodzonego.
Gongjia Dashi

Pewni ludzie cheq zobaczyc Boga oczami f tak jak widza, krow^ i pokoohad
Go tak, jak kochaja sws[ krowe - za mieko, ser i korzysci, jakie im przynosi.

Tak ot/> jest z ludzmi, ktorzy kochaja, Boga ze wzgledu na zewnetrzne
bogaetwo lub wewnetrzna, poeieche. Nie kochaj^ oni Boga wteseiwie. kiedy

t

kochaja Go dla swej wlasnej korzysci, Zaiste, mowie warn prawde: Kazdy'
przedmiot, ktory macie na mysH t chocby nawet byt dobry, bedzie przeszko-/

da, miedzy wami a najbardziej wewn^trzna, Prawd^.
Mistrz Eckbart

Ja, zebrak, Panie, prosze Ciebie

O wiecej, n\? mogloby prosic lysine kro!6w,

Kazdy chce czegos, o co Cie prosi,

A ja Cie prosze: Daj mi tylko Siebie.

Ansari z fl^ratu

Nie chce miec nie wspolnego z miloScia,, ktora bytaby mitosci^ dla Boea lub

w Bogu. Jest to milosc, ktorej czysta milosc nie moie zniesc; aibowiem czy-

sta, miJoscia jest Sam Bog.
Sw Kat^rzyna z Genui

Jak rnatka, nawet ryzykujajc wlasne zycie, chroni swego syna, swego iedy-

nego syna, tak miedzy wszysthimi istotami niecb zapanuje dobrawola bez^

miary. Niech dobra wola bez miary zatriumfuje w catyin swiecie, w i?6rze,

" na dole i wokol, nieograniczona i niezmieszana z jakrms poczuciern rownych
czy przeciwi>tawnj^?b interesow. JesM czlowiek w>Ttrwa)e pozostaje w tym
stanie umy^lu przez ca!y czas na jawie, to prawdq jest przyslowie: Nawet w
tym swiecie mozna znalezc swiet.osc. Metta Sutia

Ucz sie patrzec na wszystkie istoty takim sainym okiem, widzac jedna Jazh
we wszystkich. ,

Srimad Bh&gaw&tam
Drug^ cecha, wyrozniajqc^ mitosierdzie jest to, ze w przeciwlertstwie

do nizszych form milosci nie jest ono emocja,. Powstaje ono jako akt woli

i spetnia si^ jako swiadomosc czysto duchowa, jednocza^ca milosc i po*

znanie istoty swego przedmiotu.
Niech kazdy zrozumie, ze prawdziwa mttosc Boga nie polega na wylewaniu
lez ani na tej slodyczy i czuto^ci, za kfcora^ zazwyczaj tesknimy po prostu

dlatego, ze przynosi nam pocieszenie, ale na shizbie Bogu w sprawiedliwos-

ci, mestwie duszy i pokorze,
Sw. Teresa

Wartosc miiosci nie polega na wietkich uczuciach, lecz na oderwanhi, na
cierpliwosct we wszelkich probach znoszonych dla Boga, ktorego kocha-

m y- 6w, Jan od Krzyza
Przez miiosc nie rozumiem zadnej naturalnej czu!osci

r
ktora w mnleiszym

lub wiekszym stopniu pojawia sie w ludziach zgodnie z ich konstytucja; lecz

rozumiem przez ni^ wieksza, zasad^ duszy, ugruntowan^ w rozumie * po-

bpznosci, ktora czyni nas czulymi, delikatriymi i lagodnymi dla wszystkich

naszych bliznich jako stworzen Boga+ i ze w2gl$du na niego.

William Law
J
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Nature milosierdzia, czyli mitosci i poznania Boga, okresla Siankara,
wielki wedantystyczny swi^ty i filozof z IX wieku, w trzydziestym dru-
gim dwuwierszu swej Wiwekaczudamani,

Wsrod narzedzi uwolnienia sie najwyzszym jest poswiecenie. Powiada si?,
ze kontemplacja prawdziwej formy rzeczywistej Jazni (Atmana tozsamego
z Brahmanem) jest poswiecenie sie.

Innymi stowy, najwyzsza forma mifosci do Boga jest bezposredni^
intuicjq duchowa, dzieki ktorej t)poznaj^cy, poznawany i poznanie staja,
si? jednym". Srodki prowadza^e do tej najwyzszej milosci i poznania
Ducha przez ducha oraz wczesniejsze jej fazy Siankara opisuje w po-
przerinich wexsach swego filozoficznego poematu. Polegajq one na ak-
tach woli skierowanych ku negacji sobistosci w mysleniu, uczuciach i

dziafaniu, ku brakowi pragnieh i ku nieprzywicjzaniu do niczego, czyli -
by uzyc odpowiedniego terrninu chrzescijariskiego ~ ku „swietej oboj^t-
nosci", ku pogodnej akceptacji nieszczescia bez litowania si$ nad sobe i

bez mysli o odplacariiu zlem za zk>, i wreszcie ku zawsze czuwajaeemu i

pelnemu skupienia pamietaniu o Bdstwie, ktore jest transcendentne, a
poniewaz jest takie

t istnieje zarazem immanentnie w kazdej duszy.
Jest jasne, ze zaden przedmiot ktory jest miry woli, nie moze bye Rogierrf, i

z tej rarji, jesli wola ma bye z Nim zjednoczona, musi sie oproznic, odrzncic
wszelkie nie kontrolowane uczucie pragnienia, wszelkie zadowolenie, ktore
wyraznie msee moi:e, wzniosfe lub niskie, doczesne lub duchowe, tak ze
oczyszozona ze wszelkich nieposhisznych satysfakeji, radosci i pragnien,
moze si$ zaj^c ralkowicie - cafym sercem - mikwaniem Boga, Jesli bowiern
wola moze w jakis sposob poja_c Boga i sie z Nim zjednoczye, to nie moze
tego uezynic dzieki jakiejs umiejetnosci pragnienia, Jeez jedynie dzieki
miiosci; a poniewaz cata rozkosz, slodycz i radosc, ktore odczuwa wola, nie
sq mitoscia,, wiec wynika z tego, ze zadne z tych mitych wrazeri nie moze bye
adekwatnym srodkiem jednoczenia woli z Bogiem. Tym adekwatnym srod-
kiem jest akt woli. A poniewaz akt woli roznt sie calkowicie od uczucia,
przeto wola jednoezy sie z Bogiem i w Nim spoczywa za posrednictwem
aktu; aktem tym zas jest mitosc. Jednosc ta nigdy nie jest wymnszana przez
uczucie czy wysilek pragnienia, te bowiem pozostajq w duszy jako zamiary
\ ceie. Uczucia moga sie na cos przydac tylko jako motywy miiosei, kiedy to
wola jest zdecydowana isc naprzod, i na nie innego sie nie zdadz^. (...)

A zatem bardzo niemadrym cztowiekiem jest ten, kto, ktedy stodycz i

duchowa rozkosz sprawiaja mu zawod, z tej przyczyny sadzi, ze Bog go
porzuciJ; a kiedy je odnajduje, raduje sie i jest szezesHwy sqdzqe, ze w ten
sposob doszed! do posiadania Boga.

Jeszcze bardziej niemqdrym jest ten, kto stara sie szukac slodyczy w
Bogu, rciduje sie nia, i zatrzymuje sie przy niej; albowiem czyni^c tak, nie
szuka Boga z wola, ktora ma za podstaw^ pustke wiary i mifosierdzia, leczy
jedynie [szuka Go) w duchowej siodyczy i rozkoszy, ktnre sa,r?,eczami stwo-
rzonymi, ida,c w tym wzgledzie za sw^ wiasnq wola, i slodka przyjemnoscia,.
(...) Wola nie moze zaznac szczescia i slodyczy jednosci z Bogiem inaczej, niz
odo-wajqc sie od pragnienia, odmawiaja^c mu kazdej przyjemnosci, ktora^
dajq rzeczy nieba i ziemi.

Sw, Jan od Krzyza
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Milosc Izmyslowa milosc uczuciowa) nie jednoezy. Wprawdzie jednoezy ona

w akcie, ale nie jednoezy w istocie. Mistrz Eckhart

Przyczynq, dla ktorej zmystowa mitosc, jesii nawet darzy si§ nia naj-

wyzszy z przedmiotow T
nie moze zjednoczyc duszy z jej boskq Podstaw^

(w ten ducbowej istocie), jest fakt, ze podobnie jak wszystkie inne uczu-

cia maj^ce swe zrodlo w sercu, milosc zmystowa wzmacnia t$ sobistosc,

ktora jest ostateczn^ przeszkoda na drodze prowadz^cej do unii. „Pot<^

pieni se| w wieczystym ruchu bez jakiejkdlwiek domieszki spoczynku;

my, smiertelni, ktorzy odbywamy jeszcze t$ pielgrzymk^ t juz to jestesmy

w ruchu t
juz to spoczywamy. (...) Jedynie Bog ma odpoczynek bez ruchu*'.

Totez tylko wtedy, gdy pozostajemy w pokoju Bozym, ktory przekracza

wszelkie zrozumienie, mozemy trwac w poznaniu i milosci Boga. A pokoj,

ktory przekracza wszelkie zrozumienie, mozemy osi^gn^c poprzez peten

pokory i bardzo zwyczajny pokoj, ktory kazdy moze zrozumiec - pokoj

mi^dzy narodami i w ich !onie (albowiem wojny i gwattowne rewolucje

powoduj^ mniej lub bardziej cafkowite przestoni^cie Boga dla wi^kszos-

ci ludzi, ktorzy bior^ w nieh udziat); pokoj mi^dzyiednostkami i we-

wn^trz poszczegolnej duszy (albowiem spory osobiste i osobiste l^ki,

miJosci, nienawisci, ambicje i rozrywks sq, we w&asciwy im malostkowy

sposob, nie mniej fatalne dla rozwoju zycia duchowego niz wifksze k)$-

ski). Musimy ebciec pokoju, ktory jestesmy w stanie uzyskac dla siebie i

dla innych, abysimy byli gtidni otrzymac 6w inny pokoj. ktory jest owo~

cem Ducha i, jak dawaf do zrozumienia sw. Fawet
p
warunkiem jednoezy

cego poznania i milosci Boga.

Dzieki spokojowi umyslu jestescie w slanie przeksztalcic ten £alsz>-vvy

umysf smierci i odrodzenia w czysty umysl intuicji, i czyniac to, zreaHzowac

pierwotna, i oswiecona Istote Umysiu. Z tego powinniscie uezynic pimkt

wyjscta do praktyk duchowych. Uzgodniwszy ten punkt wyjscia ze swym
zamtarem, bedzieete w stanie dzieki wlasciwej praktyce osta.gn^c prawdzi-

wy eel doskonatego oswiecenia.

Jesli chcecie uspokoic swoj umysl i przywrocic mu jego pierwotna czy-

stosc, to musicte postepowac tak, jakbyscie oczyszczali stoj pelen brudnej

wody. Najpierw pozwalacie jej sie ustac, az osad opadnie na dno s*oja t a

wtedy woda staje sie czysta: odpowiada to stanowi umyslu, w jakim byl,

zanim poruszyly go kalajqee namietnosci. Nastepnie starannie odcedzacie

c^ystq wode. {..,) Kiedy umysl uspokaja sie i koncentruje, osi^gaj^c dnsko-

nala, jednose, to wszystkie rzeezy widac nie w ich odrebnosci t lecz w ich

jednoset, w ktorej nie ma miejsca dla namietnosci i ktora pozostaje w pei-

ne] harmonii ?. tajemniczq i nie dajaeq sie opisac czystoscia nirwany.

Sutra Surangnma

Ta tozsamosc, wyplywajqca z Jednego i wpiywaja^ca w Jedno i z Jednym,

jest zrodtem i fontanna,, i pizeiomem rosna,cej Milosci.
Eckhart

Proces duchowy, jak b^dziemy mieli sposobnosc si^ o tym przekonac w
kilku innych kontekstach, ma zawsze form^ spiralnE} i zwrotn£|. Drog^

prowadzE^c^ do prawdziwej milosci jest pokoj, ktory uwalnia od braku

skupienia i poruszeri uczuciowych T a prawdztwa milosc, czyli jednoczqea
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milosc-poznanie, jest droga, prowadz^cq do wyzszego pokoju, ktory daje

Bog. To samo dotyczy pokory, ktora jest trzecia^ charakterystyczna, ceeha,

prawdziwej miloscL Pokora jest koniecznym warunkiem najwyzszej for-

my milosci, a najwyzsza forma milosci umozliwia spelnienie pokory w
calkowitym samounicestwieniu,

Czy chciatbys star sie pielgrzymem na drodze Milosci?

Pierwszym tego warunkiem jest, bys stal sie pokorny niby proch i pyt
Ansari z Heratu

Mam ci do powiedzenia tylko jedno slowo dotyezqoe milosci do twego bliz-

niego, a mianowicie, ze nic poza pokory nie jest w stanie nagiae Cie do niej;

nic innego nie moze uczynic cie eierphwym i pelnym wspotezueia dla

innych jak tylko swiadomosc wlasnej stabosci, Dobrze rozumiem - odpo-

wiesz - ze pokora moze nauczyc wyrozurnialosci dla innycb, ale jak mam
najpierw nauczyc sic pokory? Za pomoca, dweeb rzeczy, 'potac/onyeh ze

soba; nigdy nie powinienes ich rozdzielac. Pierwszq jest kontemplaeja gle-

bokiej przepasei, z ktorej wydobywa ei^ wszechmocna reka Boga i nad kto-

,
ra, by tak rzec, z'awsze trzyma ci^ on zawieszonego. Drugq zas jest obocnosc
Boga przenikajaoego wszystko, Tylko widzqc i koebajac Boga, mozemy
nauczyc sie zapominania o sobie, nalezytego oceniania nicosci

f
*ktora nas

oslepila, i przyzwyczajania si^ z wdziecznoscia, do umniejszania siebie

przed tym wielkim Majestatem, ktory pochlania wszystkie rzeczy, Kochaj
Boga, a bedziesz pokorny; kochaj Boga, a odrzueisz milosc siebie; kochaj

Bo^a, a pokochasz to wszystko, co daje ci on kochac w zamian za milose do

ronelon

Jak widzielismy, uczucia mogq bye przydatne jako motywacja praw-

dziwej milosci; ale prawdziwa milosc jako taka ma swoj poczatek w woli

- woli pokoju i pokory w sobie, woli cierpliwosci i lagodnosci wobec
naszych bliznich, woli tej bezinteresownej milosci do Boga, ktora „o nic

nie prosi i niczego nie odmawia". Ale wole mozna wzmocnic przez cwi-

czenie i umoenic dzieki wytrwalosei, Widac to wyraznie w nastepujacyrn

zapisie - rozkosznym w swej Boswellowskiej zywosei - pewnej rozmowy
miedzy mlodym biskupem Belley i jego ukochanym przyjacielem i mi-

strzern Franciszkiem Salezym,
Zapytatem kiedys biskupa Genewy, co trzeba czynic, by osiqgnac doskona-

*osc;

- Musisz kochac Boga z calego swego serca - odpowiedzial - a blizniego

swego, jak siebie samego.
- Nie pytalem o to, na czym polega doskonalosc - odrzeklem - lecz o to, jak

ja. osiagnao.
- Prawdziwa mi Jose powiedzial - jest zarowno srodkiem, iak i ceiem.

jedyna drog^, na ktorej mozemy osiagnqc te dosknnatosc, jaka ostatecznie

jest samq Prawdziwa, Milosciq. (;..) Jak dusza jest zyciem ciata, tak prawdzi-

wa mitosc jest zyciem duszy.
- To wszystko wiem - powiedziafem. - Ale rhce. wiedziec, jak mamy kochac
Boga z calego naszego serca, a blizniego swego, jak siebie samego.

Ale on znowu odpowiedzial:

- Musimy kochac Boga cafym naszym sercem, a naszego blizniego, jak sie-

bie samych.
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odparleni, - Powiedz mi, jak zdobyc taka.- Dalej jestem tam, gdzie byiem

mitosc.
fc

, . ,

- Najlepsz^ najkrotszq i najlarwiejszq drog^ do pokochama Boga z caiegd

serca jest pokochac go bez reszty i caiym sercem!

Nie chciat mi dac innej odpowiedzi. W kohcu jednak biskup rzekt:

- Jest wielu takich jak ty, ktorzy chca, bym im opowiedziaJ o metodach,

systemach i tajemnych sposobach zostawania doskonatym, a Ja moge im

tylko powiedziec, ze caly sekret polega tu na serdecznym umilowantu Boga,

a jedynym sposobern osia.gnieoia takiej milosci jest mUowanie. Mowic

uczysz sie przez mowienie
t
uczyc ~ przez uczenie si?, biegac - przez b^ega-

nie, pracowac - przez prace; i tak samo kochac Boga i czlowieka uczysz si?

przez kochanie Ci wszyscy, ktorzy sa.dza, ze moga, sie tego nauczyc w inny

sposob, myla sie, JesH chcesz kochac Boga, to kochaj go coraz bardziej.

Zacznij jako zwykiy uczen, a sama moc milosci poprowadzi cie do mistrzos-
.

*twa w tej sztuce. Ci, ktorzy na tej drodze dokonali najwiekszego postepu,

beda. nieustannie szli ni^ dalej, nigdy nie sadzac, ze osi^gneli jej konmc;

albowiem prawdziwa milosc powinna wzrastac nieustannie, az do naszego

ostatniego tchnienia. jean Pierre Camus

Przejscie od tego, co sw. Bernard nazywa .mitosci^ cielesn^' swt^tego

czlowieczenstwa, do dnchowej milosci Bostwa, od mifosci jako nczucia t

ktora moze kocnaj^cego i ukocbanego zjednoczyc jedynie w akcie, do

doskonalej milosci, ktora jednoczy ieh w duchowej substancji, zna.iHnje

odbicie w religijnej praktyce jako przejscie od medytacji, dyskursywnej i

afektywnej, do "kontemplacji. Wszyscy pisarze chrzescijanscy podkrosla-

ja, ze duchowa rnilosc Bostwa jest wyzsza od cielesnej milosci ez?owie»

cz'enstwa, ktora shizy jako wprowadzenie i srodek do ostatecznego ceiu

czlowieka: jednocz^cej milosci-poznania boskiej Podstawy. Ale wszyscy

oni podkreslaja, nie mniej usilnie, ze milosc cielesna jest koniecznym

wprowadzeniem i nieodzownym srodkiem. Pisarze orientalni zgodziliby

sie, ze jest to prawd^ w odniesiemu do wielu osob, ale nie w odniesieniu

do wszystkich, skoro istniejc* urodzeni kontempiatycy T
ktorzy potrafi^

r
,pogodzic swoj punkt wyjscia ze swym zamiarem" i bezposrednio wejsc

na sciezke jogi poznania. A wtasnie z punktu widzenia urodzonego koA-

templatyka najwiekszy z filozofow taoistycznych pisze; co nastepuje;

Ci ludzie, ktorzy w szczegolny sposob uwazaja Niebiosa za Ojca i mojf^ dla

nirh jakby osobista milosc, o itez bardztej powinni kochac jako Ojca to. co-

jest ponad Niebiosami! Inni ludzie w szczegolny sposob trakttij^ swych

wladcow jako lepszych od siebie i jakby osobiscte umieraja. dla nich.O ilez

bardziej powinni umierac dl^ tego, co jest prawdziwsze niz wladca! Kiedy

zrodla wysyehaja, wszystkie ryby znajduja^ sie na suchej ziemi. Zwilzaja *i$

< nawzajem i swym siuzem natfzajem podtrzymuja sw^ wilgoc. Ale nie nale-

zy tego pordwnjr-wac z wzajemnym zapomtnaniem o sobie w rzece tub jezio*

rze. Zhuangzi

Zachodzi dalekie podobiehstwo miedzy „sluzem" osobistej milosci,

jako uczuciem, a woda ducbowego bytu Bostwa, ale ten pierwszy odzna^

cza sie nizszq jakosci^ i (wlasnie dlatego, ze milosc ta jest uczuciem i

jako taka ma charakter osobisty) nigdy nie ma go dostatecznie duzo.
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Spowodowawszy - wskutek swej dobrowolnej ignoraneji, falszywych

dzialan i falszywego bytu - wyschni^cie boskich zrodet, ludzie moga cos

zrobic, by zmniejszyc okropnosci swej sytuacji, „swym shizem podtrzy-

mujac swej wilgoc". Ale nie moze bye szczescia ani poczucia bezpieczens-

twa w czasie i wyzwolenia w wiecznosci, poki ludzie nie przestana, mys-

lec, ze sam sluz wystarczy, i dopoki przez oddanie sie temu, co faktycznie

jest ich zywiotem, nie przywolajq odwiecznych wod. Tym wszystkim, kto-

rzy najpierw szukajq Krolestwa Bozego cab reszta bedzie dodana. Tym
zas, ktorzy - jak nowoczesni batwochwalcy postepu ~* najpierw szukajq

owej reszty, oczekuja^c lego, ze (po opanowaniu energii atomowej i po

kolejnej rewolueji) Krolestwo Boze bedzie dodane, wszystko bedzie ode-

brane. A jednak w dalszym eia^gu wierzymy w postep, uwazamy osobisty

sluz za najwyzsza, forme duchowej wilgotnosci i wolimy boiesnq i nie-

mozliwa, egzystencje na suehym ladzie od milosci, radosci i pokoju, jakie

otaczajq nas w naszyrn rodzimym oceanie.

Sekta kochajacych rozni sie od innych;

Kochaj^cy maja religi? i wiare-, ktora nalezy tylko do nich,

Dzelal-uddin Rumi

Dusza zyje raczej dzieki temu, on kocha, niz dzieki ciafu, ktore ozywia.

Albowiem nie ma ona swego zycia w eiele, ieez raczej udziela go eiolu i zyje

w tym, co kocha.
Sw. Jan od Krzyza

Umiarkowanie to milosc poddajaca sie catkowide '!>mu, ktory jest jej

przedm totem; odwaga to milo.se wszystko z radosci a. znoszaca dla Tego, kto-

ry jest jej przedmiotem; sprawiedhwosc to milosc sluzaca tylko Temu, ktory

jest jej przedm iotem. a zatem slusznie rzadzi; roztropnosc to milosc czynia;

ca madre rozrozntenia miedzy tym, co jej przeszkadza, a tym, co jej poma-

8a - Sw. Augustyn

Charakterystycznymi cechami prawdziwej milosci sq bezinteresow-

nosc, spokoj i pokora. Ale gdzie jest bezinteresownosc, tarn nie ma ani

zadzy osobistej korzysci, ani leku przed osobisty strata, czy karaj gdzie

jest spokoj, tarn nie ma ani zadzy, ani niecheei, ale stala wola zycia w
harmonii z boskim tao

t
czyli Logosem, na kazdym poziomie istnienia

oraz stala swiadomosc boskiej Takosci i tego, jakie powinnny bye nasze z

ni^ stosunki; a gdzie jest pokora, tarn nie ma mentorstwa ani gioryfikaeji

ego, ani tez zadnego rzutowanego alter-ego - rzutowanego kosztem in-

nych, w ktorych widzi si^ zarowno same slabosci i wady, ktore sami

mamy, jak i te sama,, wiasciw€| nam zdolnosc do przekraczania siebie w
jednoczacym poznaniu Boga. Z tego wszystkiego wynika, ze prawdziwa

milosc jest korzeniem i substancj^ moralnosci i ze gdzie jest jej choc

troche, tarn zla bedzie mozna w duzej mierze uniknqc. Wszystko to pod-

sumowuje formula Augustyna: (tKochaj i ezyn, co chcesz". Sposrod poz«

niejszych wariacji na ten Augustynski temat mozemy przytoczyc waria-

- cje zaezerpnieta, z pism. Johna Everarda, jednego z tych uduchowionych

kaplanow z XVII wieku, ktorych nauki spotykaly sie z calkowita, obojet-

noscia, zwalczaja^cych si? frakeji, a kiedy rewolucja i dyktatura wojskowa
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dobiegly kresu, z jeszcze wi^ksza oboj^tnosci^ duchownych okresu Re*

stauracji i ich nastepcow z epoki krolowej Anny. (Jak wielka to by*a obo-

jetnosc, mozemy osa^dzic na podstawie tego, co Swift ptsat o swych uko-

chanych i doskonalych pod wzgledem moralnym Hyhnhnmach. Tema-
tern ich rozmow, podobnie jak ich poezji. byty takie rzeczy, jak „przyjazri

i dobroczynnosc, widome dzia*ania natury lub starodawnych tradyeji;

granice i ograniczenia cnoty
T
nieomylne prawidla rozumu". Idee Boga,

prawdziwej milosci czy wyzwolenia ani razu nie zaje^y ich umysiow.

Pokazuje to dostatecznie jasno, co dziekan katedry sw. Patryka myslal o

religii, z ktorej iyt)

Daj swobode cztowiekowi, ktory znalazl w sobie zywego Przewodnika, a

potem pozwot mu zaniedbac zewn^trzne obowi^zki, jesli potrafitTo jest tak

samo, jakbys powiedziaf do rztowieka, ktory kocha swa zone z najwieksz^

czuloRciq: ltWolno ci bic ja, krzywdzic hib zabic, jesli chcesz".

John Kverard

Wynika stqd, ze gdzie jest prawdziwa mitosc, tarn nie moze bye przyrnu-

su.

Bog nikogo nie zmwsza, albowiem milosc nie moze zmuszac, a zatem pomoc
Boga Iqczy sie z doskonalej wolnosci^.

Han*5 Denck
Ale wlasnie dlatego. ze prawdziwa milosc nie moze zmuszac, ma rodzaj

autorytetu, nie zniewalajacej sii'ly, za pomoea, ktorej broni si^ i sprawia, iz

jej dobroczynna wola spelnia si^ w swiecie ~ nie zawsze, oczywiseie nie

w sposob nieuchronny ani antomatyeznie (albowiem jednostka i t w jesz-

cze wi^kszym stopniu, organizacje mogq nosic nieprzenikalne pancerze,

chroni^ce przed oddziatywaniem Boga), lecz w zdumiewaja^eo duzej Hos-

ci wypadkow.
Niebo uzbraja w litosc tych, ktorych nie chcialoby zniszczyc.

T.aozi

MObrazil mnie, uderzyl mnie, pokonat mnie
f
ograbit mnie*' - w tych, ktorzy

zywia takie mysli, nienawise nigrty nie ustanie,

ltObrazil mnie, uderzyl mnio, pokonat mnie, ograbil mnie" - w tych, ktorzy

nie zywi^ takich mysli, nienawise ustanie,

Gdyz nienawise nigdy nie ustanie dzi^ki nienawisci - takie jest stare pra-

Dhammapada
Nasze obecne struktury ekonomiczne, spoJeczne i miedzynarodowe w

duzej mierze opieraja, si^ na zorganizowanym braku milosci. Zacz>Tiamy
od braku prawdziwej milosci do natury, tak ze zamiast starac si$ wspol-

pracowac z tao, c/yli Logosem, na pozmmie istnien nieozywionych i pod-

ludzkich, usilujemy zdominowac je i wykorzystac, marnotrawimy mine-

ralne zasoby Ziemi. rujnujemy jej glebe, pustoszymy jej lasy, zanieczysz-

czamy jej rzeki i zatruwamy jej atmosfer^, Od braku milosci do natuty
przechodzimy do braku milosci do sztuki - braku milosci tak skrajnego,

ze skutecznie zniszczylismy wszystkie podstawowe, czyli uzytkowe sztu-

ki, a na ich miejsee wprowadzilismy wszelkiego rodzaju masowe produk-
ty maszynowe. I oczywiseie ten brak rnitosci do sztuki jest zarazem bra-
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kiem milosci do istot ludzkieh, ktore musza wypetmac la we i -^por-

n one" na £ke zadania. jakie im narzucaja nasze mechamczne surogaty

X r^SSSona papierkowa robota, laczaca sie z masowa pwduk-

cia i ma wa dystrybucja- Masowej produkcji i masowej dystrybucj.

towar^szv masa kapitalu a te trzy czynniki przyczynily sie do wywlaw-

czInfawS?d«Je wzrastajacej Hczby malych wJascicieh ziemskwh _.

uosSdaczy narzedzi produkcji, w ten sposob zmniejszajac sume wolnos-

KSKcS i ztiekW wladze mniejszosci. tak by ta ostojm. rnogia

roz,iagac zniewalajac, kontrole n«^^J^^^ffiS
u dnoc Smc co znaczy oczywisde. *e zniewalajaca, a wiec z isto y swej

noWfonTmi oii, wladza jest zawsze ta sama wladza, n.eza ezme od

LTcrbo^w°e nazywaja sia „dyrektorami przedsiebiorstw", czy tez

urSkami panstwowymi". Te dwa typy oligarchy rozn.a s* jedyme

Ivm ie DrzTdsSciele pierwszej opieraja swa wladze raczej na bogac-

wTe niz na S iak? Wjmui, w ionie konwenejonalme uznawanej

SrarchHnodcVas pdy przedstawiciele drugiego opiera.ia swa w adze

racz"^
wyrastaja inne'pozbawione mi.osci relacje, nader£-™«£^
nnsci od spoieczehstwa, w ktorym sie pojawiaja, to jest w ^.aieznosu ou

"ok nvch warunkow oraz sposobow myslenia i odczuwanm. Oto kdka

prtykladow: Pogarda i wyzysk kolorowych™^™^^^
teczenstwach, w ktorych wiekszosc stanow.a biah. I ogaida ' ^ >

kolorowyeh wiekszosci rzadzonych przez™™^^^^^
*tAw Nienawisc do Zydow, katolikow. masonow Uib jakiejkolwKK tnnej

jSTeiSSS W6rei przeds awiciele przypadkiem roznia s,e wymJW;

Sem zwyczaS wygladem lub religia od przedstawmeh lokalne

wiekszolcil wienczac^alosc superstruktura jest zorgamzowany brak

nSoiTwUiwy stoUkom miedzy^^ZSTZ'lc^
milosci ktory wyraza sie w aks omatycznym zatozeniu, ze jest rzecza

SusS "-LraLa, gdy.trukt.ury organizujace^ ™?™£'*
i*u 7\Z\7\v\e i mnrdercy, uzbro em po z?by 1 gotowi, przy pieiw^.,,

&^fS«soTnSd. krasc i zabijac. (Jak bardzo.l^^ij
to JaSen e odnoszace sie do cbarakteru struktur narodowych, pokazuj

a

?JS^%W IS5w5. Dopoki arbitrage wytyczone terytona Ame-

.r^k ftrodk we na^wa.y^iep'rowincjamihiszpan^

oniainego, dopbty miedzy ich mieszkancam, panowat poko^ Me na po

czatku XIX wieku rozne admmistracyjne okreg, unpenum h,szPansk e-

?o wvJamafy sie spod posiuszenstwa swej ..ojczyznie", postanaw.ajac

ftac sie narodami na w or europejski. W rezultacie natychnuast rozpo-

cze y walkTmSzy soba. Dlaczego? Poniewaz suwerenne panstwo narq-

doweTes^ « definition*.organizaej^, ktora ma prawn ,
obow^zek»

szaTswych crfonkow do kradziezy i zabojstw na mozhw,e najw.eksza

skale.)

Zasada Nie wodz nas na pokuszenie" musi bye wiodqca zasada wszet-

kich organizacji spotecznych, a pokusami, przed ktorym, nalezy s.e bro^

nic i ktore c 1 to mozliwe, trzeba eliminowac przy pomocy odpowied^

„ich s^rodkow ekonomicznych i politycznyeh, ^ pokusy zwracaj^ce nas

n zeciwko prawdziwej milosci, to znaczy przeciwko bezmteresownej m«-

toS Boga natury i czlowieka. Do odpedzenia od ludz, pokus bahvo-

hwalczlgo kuitu'zeczy doczesnych - kultu Kosciola.panst.a, rewoK,

rvineeo kultn przysztosci, humanistycznego kultu ,ja ,
kultow ktore z

Sotylwe" w s'posob konieczny przeciwne sa prawdziwej mdose, -przy-

czvnlS^przede wszystkim rozpowszechnienie i powszeehne uzname

SejkoUiek z form filozofii wieczystej Nastepnie potrzebna jest de-

centralSja powszechna prywatna wtasnosc ziemi i srodkow produkc.n

na ma Sale" dezaprobata dla monopolu panstwa czy korporacjj
.

n«-

SziaTwladzy gospodarczej i potityeznej (jedyna gwaranc^a swobod ob -

watehkich pod panowaniem prawa, jak to nieznwdowame podkieslal
,

^ Acton) Te spoleczne przemiany wielce przyezynityby wf do zapob^-

^nirook" sie 1 yranii, jakiej ulegaja ambitne jednostki. organ,zae.ie i rza-

Z V<M? "K2 demokralycznie kierowane organizacje zawodowe oraz

zLmadzen ia miejskie uwolnilyby masy ludzi od pokurfy nadanm ,ch

"decentrSzo^emu indywidmdizmowi cbarakteru zbyt bezwzgl9dne-

go Ale or y^scie zadnej , tycb naprawde pozadanyeh reform ni<.«. **

nrzenrowadzic, dopoki uwaza sie za rzecz sluszn4 . naturalna. ze jedne

SenTe pabstw'a powinny przygotowywac sie do w^ow,«-
nv druffim Albowiem nowoczesna wojne moga prowadzic tylko kraje z

nadSnl rozwinietvm przemyslem, wytwarzajacym nadmiat srodkow

orodukci kraje, w ktorych wladza gospodarcza jest w rekacb juz to

oabstwa jufto nieHcznych monopolistycznych korporacp ktore tatwo

Srt opodatkowac, a jesli trzeba, czasowo znacjonabzowac; kraje w kto-

vch masy pracujace, wyzute z wlasnosci, pozbawione sa korzem, tivm*

w rvzTch dysrypl ny zaktadow pracy. i dadzq sie latwo przenosic z tniejs-

cl n mffi Kazde zdecentralizowane spoleczenstwo wolnydi. me pod-

watacycb przymusowi, malych posiadaczy, cechujace ^ wtascune

Snowazona gospodarka, musi - w takim swiecie wojen jak nasz - syc

na ^sce spoleczehstw,, ktorego produkeja jest wysoce r.mechamzowana

rzcenfra Swana. ktorego obywatele sa pozbawieni wlasnosc, a zatem

aT^Poddaia sie przymusowtr ktorego gospodarka jest pelna wynatu-

r2SXSzego
P
edynvm pragniemem krajowo nie rozwm,etym prze-

mvL takich jak Meksyk i Chiny, jest upodobnic sie do Nrnmiec, Angtu

7y StanSl Zjednoczonych, Dopoki istnieje zorgani2owany brak mdosa,

wLhwv woinie i przygotowaniu do wojny, dopoty memozl.we jest zre-

SlSESi?

-

Z%£*&*ksz.,, narodowa czy swiatowa skale - zorgam-

zowanego brakumilosci cechuj.cego nasze st.su nk, ekonom.zne ,
poh-

tvc7ne Woina i pr/ygotowanie do wo ny wystawiaja nas na meustajace

fokusy aby wra
P
z fpostepem techniki obecne zle, przyslan.ajace nam

Boga struktury spoleczne stopniowo uczynic jeszcze gorszymi.
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umartwianie sie, brak przywiazan, wlasciwy
sposObzycia

Ten skarb Krolestwa Bozego zostai ukryty przez ezas i wielorakosc oraz

wlasne dziela duszy. lub tez, krotko rnowiac, przez jej nature jako stworze-

nia. Ale w tym stopniu, w ktorym dusza moze oddzielie sie. od tej wielora-

kosci, odstania w sobie Krolestwo Boze. Tu dusza i Bostwo sa jednym.

Mistrz Fekhart

Zdanie „Nasze krolestwo odchodzi" jest koniecznym i nieuchronnym

wnioskiem, jaki wynika ze zdania „Przyjdz Krolestwo Twoje". Albowiem

im wieeej jesl naszego „,ja
!

\ tym mniej jest Boga, Boska wieczystq petnie

zycia moga uzyskac tylko ci, ktorzy z rozmyslem utracili czesciowe,

oddzielajace ion od innych zycie, cechuj^ce si? pozadaniem i dazeniem

do korzysci wlasnej, egocentrycznyrrt mysleniern, odezuwaniera chce-

niem i dziaJaniern. Umartwianie sie, czyli swiadome powodowanie smier-

ci wtasnego „ja'\ jest gloszone z bezkompromisowa stanowczosda w ka

nonicznych pismach chrzesdjanstwa, hinduizmu, buddyzmu i w wiek-

szosci innych wiekszych i mniej szycb religii swiata, jak rowniez przez

kazdego tepcentrycznego swietego i reformatora zycia duchowego, ktory

kiedyko'lwiek zyt i formulowal zasady filozofii wieczystej . Ale tego „sa~

mounicestwienia" nigdy nie uwazano za eel sam w sobie, a przynajmniej

nie robtf tego nikt, kto wiedziat, o ezym mowi. Ma one jedynie wartosc

instrumentalnq, jako nieodzowny srodek do czegos innego. Mowiac slo-

wami kogos, kogo cz^sto mielismy okazje cytowac w poprzednich roz-

dzialaeh, wszyscy musimy f
,poznac prawdziwej nature i wartosc wszel-

kich samowyrzeczen i umartwien".
Jesli chodzi o ich nature, sama w sobie, to nie maja one. nie z dobroci czy

swietosci ani nie sa realna ezeseia naszego uswiecenin; nie sq prawdziwym

pokarmem Boskiego Zycia w naszych duszach, nie maja tez w sobie ozy-

wiajaeej i uswiecajqcej mocy. Ich jedyna wartosc polega na tym, ze usuwa-

ja przeszkody na dr-odze do swietosci, niszeza, to, co stoi nriiedzy Bogiem a

nami, i toruja droge ozywiajsjeemu, uswiexajacemu duchowi Bozemu, by

dzialal w naszych duszach, a to dziatanie Boga jest jedyna rzeeza, ktdra

moze obudzie Boskie Zycie w duszy tub tez pomoc jej w osiagnie-ciu naj-

mniejszego stopnia prawdziwej swietosci, czyli zycia duchowego. (...) Stud

mozemy sie. dowiedziec, dlaczego wielu ludzi nie. tylko nie ma pozytku |z

umartwieh|, lecz takze mimo wszelkich umartwieri staje si^ nawet gorszy-

mi. Jest tak diatego, poniewaz zle pojmuja ich cala nature i wartosc. Prak-

tykuja je dla nich samych, jako rzeczy dobre same w sobie; uwazajq, ze

stanowia one rzeczywistq czesc swietosci, totez poprzestajq na nich i nie
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szukaja dalej. lecz zaczynaja obdarzac sie wzajemnie szaeunkiem i podzi-

wiac 2>racji postepu, k torego dokonuja w umartwieniach. To czyni ich proz-

nymi, posepnymi i surowymi sedziami tych wszystkich. ktorzy nie mo^a
sprostae ich umartwieniom. A w ten sposob ich samowyrzeczenia przyno-

sza im tylko to, co innym ludziom przynosi poblazanie sobie: opieraja sie l

przeszkadzaja dzialaniu Boga w ich duszach, a zamiast bye rzeczywiseie

ludzmi wyrzekajacymi sie siebie. umacniaja i podtrzymuja krolestwo fa,

William Law
Wykorzenieni*1

i zniszczenie namietnosci, choc jest dobrem, to jednah nie

jest dobrem ostatecznym: odkrycie Madrosci jest dobrem niezrownanym.

Kiedy ludzie dojda do tego, wszyscy beda spiewac,

Ftlon z Aleksandrii

Jesli zyjemy w religii (jafc to wiem z doswiadczenia), nie znajdujac wtasci-

wej drogi modlitwy i innych dzialan, jakie odbywaja sie miedzy Bogiem a

nasza dusza, to nasza natura staje si^? o wiele gorsza, niz moglaby bye wte-

dy, gdybysmy zyh w swiecie, Albowiem pycha i miJosc wlasna, ktore przez

grzeeh zakorzenily sic w duszy, znajduja sposoby, zeby niezwykle przybrac

m\ sile w religii, jesli dusza nie podaza Hroga pouczen i ksztalcenia praw-

dziwej polcnry Albowiem wskutek nastawien i sprzecznosci woli (ktorvch

nie moze urriknac nikt. kto zs-jp w jakiejs spo^ecznosci religijnej) widze, ze

moje serce, jak moge powiedziec, staje sie twarde niby kamien. I nie irmego

nie byloby w stanie zmiekczyr ^o jak tylko wejscie na droge modlitwy ,N

dzieki kto re j dusza zrnierza do Boga i uczy sie oden lekcji prawdziwej poko-

ry.

Gertrude More

Pewnego razu. kie<fy utyskiwalam na to, ze jestem zobowiazana do jedzenia

miesa, nie czyniac pokuty, tistysza^am, ze niekiedy w takiej trosee wiecej

bywa milosci wlasnej niz pragmenia pokuty,
Sw. Teresa

To, ze umartwiajacy sie czesto sa pod pewnymi wzgledami gorsi od

tych, ktorzy sie nie umartwiaja, jest czyrns pospolitym w historii, Mtera-

turze i psychologii opisowej, I tak np. purytanin moze praktykowac

wszystkie cnoty kardynalne - roztropnose, m^stwo, wstrzemi^zliwo^c i
\

czystosc - a mimo to pozostawac czlnwiekiem na wskros zlym; albowiem

w az nadto wielu wypadkach tym jego cnotom towarzysza i w istocie sa z

nimi zwiazane przyczynowo grzechy pychy
r
zawisei, gniewliwosci i bra*

ku prawdziwej milosci, ktory siega niekiedy poziomu aktywnego okrn-

cienstwa. Myle^c srodek z eelem, purytanin wyobrazal sobie, ze Jestswie-

ty, poniewaz byf stoieko surowy. Ale stoicka rurowosc jest jedynie pod-

kresleniem bardziej ehlubnego aspektu Ja" kosztem aspektu mniej

chlubnego, Swietose, przeciwnie, jest totain^ negaej^ izolujaeego nas od

innych Ja", w takim samym stopniu jego aspektow chlubnych oraz niec-

hlubnych t
i wyrzeczeniem sie wJasnej woli dia Boga, W takim stopniu

,
w

jaktm istnieje przywiqzanie do ,ja'\ do tego t co trmoje'\ nie ma przywi^-

zania do boskiej Podstawy, a zatem nie ma jednoczaeego jej poznania,

Umartwianie sie musi stac sie szczytem nieprz3rwi^z>,nwania si^ do nicze-

go, czyli (mowiac slowami sw, Franeiszka Salezego) „swietej oboj^tno^

cT\ w przeciwnym razie bowiern daje ono egocentrycznej woli tylko inne
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uiscie nie tylko nie zmniejszajac jej rozmiarow i sily, lecz mekiedy

wrecz'ie zwiekszajac Jak to zwykle bywa, rzecza najgorsza jest zepsucie

teeo co nailepsze. Roznica miedzy umartwiajacym sie, ale w dalszym

Sgu dumnym i egocentrycznym, stoikiem a nie umartwrnjacym s,e

hedonista polega na tym, ze ten drugi, bedac ezlowiek.em slabym, meza-

radnym i w gruncie rzeczy wstydzac sie siebie, nie ma dw energn ,

motywacji, by zaszkodzic komukolwiek poza wlasnym ciatem, umyslem ,

duchem, natomiast pierwszy, poniewaz posiada wszystkte dnigorzedne

entvi spoglada z gory na tych, ktorzy nie sa tacy, jak on jert moraln e

nrzygotowany do tego, ahy ohciec i potrafi* szkodzic na najw.eksza skale

fz Skowicie spokoinyrn sumieniern. Sa to fakty oczyw.ste: a mvmo to w

notocznvm religijnym zargonie riaszych dni slowo „niemoralny jest za-

rezerwowane niemal wylacznie dla cztowieka poblazajacego swemu cia-

lu Ludzie chciwU ambitni, ciesz^cy sie szacunkiem, ..ludzie twardz,
.

udzie ktorzy swa zadze wladzy i stanowisko skrywaja za okres onymi

dealistycznymi frazesami, nie tylko nie spotykaja sie z nagana. lecz sa

nawet uwazani za wzory cnoty i poboznosci. Reprezentanei zorgan^wa-

nvch KoscioWw zaezynaja od ozdabiania aureolami glow ludzi, ktorzy

najbardziej przyezvniaja sie do wywolywania wojer, i przewrotow a

potem dose' plaezliwie dziwia sie, dlaczego swiat znajduje s,e w tak fata-

ln

Umai-twianie sie. wbrew tern,, co zda,]e sobie wyobrazac wielu ludzi,

nie jest przede wszystkim sprawa. surowej fizycznej ascezy. Jest mozh

we ze niektorzy ludzie w pewnych okolicznosciach sa w stame prakty-

kowac rozne surowe formy ascezy fizycznej, tak iz moga one okazae sie

pomocne na drodze do ostatecznego celu cztowieka. Jednakze w w.ek-

szo™ wypadkow wydaje sie. ze tym, co umartwienia tak^przynosza, nie

jest wyzwolenie, lecz cos zupelnie innego: osiaghiecie zdolnosci para-

Dsvchicznvch" Zdolnosc do uzyskania odpowiedz, na modlitwe htagalna,

moc leczenia i dokonywania innych cudow, umiejetnosc widzema przysz-

Sd tab przenikania omyslow innych ludzi, sa - jak sie zdaje - czesto w

pewnepo rodzaju przyczynowym zwiazku z postern, czuwamem zada-

wS sobie bolu Wogromnej wiekszosci wielcy teocentryczni swiec.

.

Zuczyciel duchowi przyznawali. ze istnieja zdolnosc. n«dnormalne

wszakie czynili to jedynie po to, by ubolewac z tego powodo. SadziC ze

taMe sMhis, jak nazywaja je Hindus!, maja cos wspolnego z wyzwole-

niem to - i*k powiadaja oni - ulegac niebezpiecznemu zJudzen.u. Rzeczy

takie'iuz to nie maja nie wspolnego z gWwnym tematem zycia, juz to,

Xnsa za bardzo cenione lub tez jesli poswieca sie im za wie e uwag) sa

prze'zkoda na drodze rozwoju duchowego. W formach skrajnych moga

by6 Sbezpieczne dla zdrowla, a bez zdrowia trudno jest zdobyc sif na

nKpr erwa
P
ny i wytrwaly wysilek, ktorego wymaga zyce duchow. A

fizyczne umartwienia - jako trudne, bolesne i na ogol rzucajace s,e w

oczy - stanowia nieustanna pokuse dla ducha proznosc. i ^hzac, J
bieiu rekordow. „Kledy oddales sie fizycznym umartwiemom, byies wiel-
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ki'byles podziwiany". Tak pisze Suzo o swych wlasnych doswiadcze-

ni'ach - doswiadczeniach, ktore doprowadzily go, podobnie jak wiele sta-

led przedtem Gautame F^udde, do porzucenia drogi cielesnej pokuty A

sw Teresa z Awili zauwaza, ze o wiele latwiej jest narzucic sobie wielkie

pokuty niz cierpiec w milczeniu z prawdziwa miloscia i pokora zwykle,

eodzienne krzyze. jakie niesie ze soba zycie rodzinne (co nawiasem mo-

wiac nie przeszkadzalo iej praktykowac az do samej smiem najbardziej

dokuczliwe formy samoudreczen). Nie mozna wszakze powiedziec z pew-

noscia czy umartwienia te rzeczywiscie pomogly jej dojsc do jednocza-

cego poznania Boga. czy tez byly cenione i wytrwale uprawfane ze wzgle-

du na parapsychiczne zdolnosci, ktore pomagaly rozwinac.

Nasz swiety [Franciszek Salezyl nie pochwalal nieumiarkowanego postu.
)

Zwyk! on mawiac, ze ciuch nie moze zniesc ciala przekarmionego, ale ze
y

niedokarmione cialo nie moze zniesc ducha. ,
'

"'

Jean Piere Camus

Jesli wola, w chwili Bdy czuje radosc, ktorej zrodtem s^ rzeczy zmysjowe, w

radosci tej wznnsi sie ku Bogn i jesli rzeczy zmyslowe sklantaja ja do mod-

litwy to nie powinna ich zaniedbywac, powinna je wykorzystac jako sw«<?te

cwiczenie; poniewaz rwwaiy zmystowe w tych warunkach sluz^ celowi. dla

ktorego Bog je stworiyli a mianowicie staja si? sposobnoscii^ do lepszego

poznania Go i pokochanla.K Sw. Jan od Krzyza

Ten kto nie jest swiadomy wolno<ici durha warod rzeczy zmyslowych i sJod-

kosci - rzwzy ktore powinny sluzyc jako raotywy modlitwy - t czyja woia

spoezywa w r.ich i nimi si? karmi, powinien powstrzymac sie od korzysta-

nia z nich; dla niego bnwiern s^ one przeszkoda na drodze do Boga.

Sw. Jan od Krzyza

Jeden czlowiek moze (wviadczyc, ze nie potrafi posctc, ale czy moze oswiad-

czyc ze nie potrafi kochac Boga? Inny moze twierdzic, ze nie potrafi zacho-

wac'dziewictwa lub sprzedac swego majettku. aby uzyskane zen pieniadze

dac ubogim, ale ezy mnze mi powiedziec, ze nie potrafi kochac swych wro-

gow? Potrzeba tylko 7ajf7.ee we wlasne serce; albowiem to, o co Bog nas

prosi, nie da sie znalezc daleko. *'„.y Sw. Hierornm

Kazdy kto chce tak zrobic, moze uzyskac ca!e i, doprawdy, wi^cej niz

cale umartwienie z wvdarzen zwyklego codziennego zycia, nigdy me

udekajac sie do surowej pokuty cielesnej. Oto reguly, jakie Gertrudzie

More dal autor Holy Wisdom.
:

Po pierwsze, powinna czynic wszystko, co przewidywato prawo ludzkie lub

Boskie Po drngie, powinna powstrzymywac sie od robienia rzeczy zabro-

nionych przez ludzkie lub Boskie Prawo. czy tez Boskie Natchnieme. Po

trzecie powinna znosic ?. mozliwie wielkq cierpliwoscU) lub rezygnacjq

wszystkie krz.yze i sprz.ee* nosci, z. jakimi spotyka sie jej naturatna wola, a

jakie otrzymala z reki Boga. Takimi na przyklad sa: poczucie jalownsci,

pokusy utrapienia, ezyli bol cieiesny, choroba i slabosc, czy takze utrata

przyjar'idt lub brak rzeczy konieeznych i wygod. Wszystko to natezalo zno-

sic rierphwie, bez wzeledu na to, ezy krzyze te pochodzily bezposredmo od .

Boga, czy tez otrzymywane byly za posrednictwem jego stworzen. (...) Te
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umartwienia, doprawdy, wystarczyty pani Gertrudzie, tak jak wystarczyly-

by kazdej duszy, a zatem nikt. nie potrzebuje porad czy narzueania sie

innych.

Augustine Baker

Summa surnmarum: Najlepsze jest to urnartwianie sie, ktore wyklucza
samolubna wol^ dqzenia do korzysci wtasnej, egocentryczne mvslenie,

chcenie i wyobraznie, Skrajne formy ascezy fizycznej prawdopodobnie
nie przyniosa tego rodzaju rezultatow. Ale akceptaeja tego, co sie. nam
wydarza (oezywiseie 'pomijajac nasze wiasne grzechy) w ramach nasze-

go eodziennego zyeia, prawdopodobnie przyniesie takie rezultaty, Jesli

podejmujemy jakies szezegolne cwiczenia w samowyrzekaniu sie, to nie

powinny one rzucac sie w oczy, miee eharakteru wspolzawodnietwa, i nie

powinny szkodzie zdrowiu. T tak, co sie tyrzy diety, wiekszosc ludzi uzna,

ze wystarezaj^eym umartwieniem jest powstrzymanie sie od jedzenia

tego wszystkiego, co speejalisei od zywienia potepiaja jako niezdrowe. A
jesli ehodzi o stosunki spoleezne, to samowyrzeczenie powinno przyja^c

tu forme nie tyie efektownyeh aktow rzekomej pokory, ile panowania
nad wtasnym jezykiem i nast.rojami ™ powinno polegae na powstrzymy-
waniu sie od mowienia ezegokolwiek, co byloby niezyezliwosciq wobec
ludzi tub eboeby tylko czyms powierzchownym (co w praktyee oznaeza-

toby powstrzymanie sie od okolo potowy zwyklych rozmow), oraz na

zachowaniu spokoju i pogody ducha, kiedy okoliezoosei zewnelrzne lub

nasze stany cielesne sldaniajq nas do niepokoju, depresji czy przesad-

hycb uniesien,

Jesli jak is czlowiek praktykuje prawdziwei miiose, aby odrodzic sie w niebie

lub jrobi toj din stawy, dla nagrody czy z ieku, to taka mHose nie moze
przyniese ezystego skutku.

Sutra o rozroznieniu i ochronie dharmy
Kiedy ksiaze Wen odbywai podroz inspekcyjna_ w Zang, zobaczyl starego

eziowieka knvia,cego ry'hy. Ale nie by to to prawdziwe lowienie ryb, gdyi nie

robd on tego po to, zeby zlapac rybe. lecz zeby sie. zabawic. Tak wiec Wen
zapra^nat zatrudnir go w administracji rzadowej, ale obawiaf sie. ze je^o

ministrowie, wujowie i bracia mogliby sie termi sprzcciwie. Z drugiej stro-

ny, gdyby pozwoli? staremu cztowjeknwi odejse, nie moglby zniose mysli, ze

lud bedzie pozbawiony czlowieka robia^ego takie wrazenie.

Zhuangzi
Boze, jesli czcze Cie z Ieku przed piekiem, spal mnie w piekle. A jesli ezcze^

Cie w nadziei dostania sie do Raju, wyklucz mnie ?. Raju; jesli jednak czeze

Cie dla Ciebie samego, nie odmawiaj mi Swego odwiecznego piekna.

Rabi'a

Habi'a, suHjska swieta, przemawia, mysli i czuje w kategoriach dewo^
cyjnego teizmu; too tog bviddyjski - w kategoriaoh bezosobowego Prawa
mora In ego; ehinski filozof - z charakterystycznym humorem - w k at ego-

riach polityeznycb; ale wszyscy troje podkreslaja, potrzebe. nieprzywiqzy-

wania sie do korzysci wfasnej - podkreslaja^ j^ rownie rnocno, jak czynil

to Chrystus, ksedy wyrzucal faryzeuszom ich egocentryczna poboznose,

jak czynif to Kryszna z Bhagawadgity
t
kiedy to nakazywat Ardzunie
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speinic wyznaczony przez Boga obowiazek, spetnic bez pragnienia eze-

gos dla siebie i bezieku przed owocami swych czynow.

Zapytano kiedys sw. Ignacego Loyole, co czulby, gdyby Papiez rozwia?at !

Towarzystwo Jezusowe. Kwadrans rnodlitwy - odparJ - i nie powinienem
juz o tym myslec,

Jest to, bye moze, najtrudniejsze ze- wszystkich umartwieh ~ owo
osia,gniecie „swietej obojetnosci" na doczesne powodzenie lub niepowo-

dzenie sprawy, ktorej poswiecilismy nasze najlepsze si^y. Jesli sprawa ta

triumfuje, to dobrze; ale jesli przegrywa, to takze dobrze, nawet gdy dzie-

je sie to w sposob, ktory dla ograniczonego i zwiazanego z czasem umy-
slu „tu i teraz" wydaje sie niezrozumialy.

Czlowiekiern bez namiet noser jak rozumiem, jest ktos, kto nie pozwala

dobru czy ziu zaklocic swej wewnetfzne.j rownowagi, lecz raezej r gad za sie

na to, co sie wydarza, i nie dndaje niczego do sumy swej smiertel nosci.

Zhuangzi

- Stosowne usposobienie do unii ? Rogiem nie polega na tym, ze dusza powin-

na rozumiec, ezue ivy wyobrazac sable cos o naturze Bo^a lub jakieikob

wiek innej rzeczy, lecz |na tym. zp| powinna pozostac w czystosci i mitosci,

ktora jest doskonalym poddaniem sie i ealkowitym oderwaniem sie od

wszystkich rzeczy dla samego Boga.

Sw, Jan od Krzyza

Niepokoj jest zawsze pruzno^'Ur poniewa^ n?e stnzy niczemu dobremu.
Tak, gdyby nawet ealy swiat oopadl w zamieszanie i wszystkie rzeczy w
nim, to niepokoj z tego powodu bytby proznoseia.

Sw. J tin od Krzyza

Zlo, ktore si ad piynie, dotyczy nie tylko czasu, lecz takze miejsca, Nie-

pokoj z powodu wydarzen. ktoryeh nie jestesmy w stanie zmienic juz to

d late go, ze jeszcze nie zaszty, juz to dla tego, ze zachodza w miejscu nam
niedostepnym, nie przynosi niczego poza zaszczepieniern - „tu i teraz' -

odleglego czy oczekiwanego zla, bedacego przedmiotem naszego zmart-

wienia. SKichanie cztery lub piec razy dziennie inform acji i komentarzy
radiovvych, czytanie porannych gazet i wszystkich tygodnikow \ mie-

siecznikow okresla sie dzisiaj jako „zainteresowanie polityka, jakie po-

wtnien wykazywac czlowiek inteligeniny**. §w. Jan od Krzyza nazwatby

to pobiazaniem proznej ciekawosci i wywolywaniern niepokoju dta same*

go niepokoju,

Chce bardzo tnatn, a czego chce, te^o pra^ne w niewielkim stopniu Nie

mam prawie zadnych pragnien, ale gdybym urodzil sie ponownie, nie powi-

nienem mice absnlutnie zadnych. Nie powinnismy prosic o nie i niczego

odmawiac, lecv rzucic sie w ramiona Opatrznosci, nie marnujac czasu na

zadne pragnienia poza chceniem te^o. co B6f? chce od nas.

&w*. Franeiszek Salezy

Osiagam pelnie |\vewnetrznej| pustki, zacbowuie w sercu calkowity spokoj.

Tysiace rzeczy rodzi sie i rozwiia. a ja przygl^dam sie. jak powracau* (do

swego zrodtal Kazda rzecz mdzi sie i osiaga pemy rozkwit, |a wow, zas)

kazda z nieh wraca dt) swego zrndla. Pnwrot do zrodia oznacza petny spokoj,

Nazywamy to spelnieniem swego przeznaczenia.
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Spefnienie wtasnego przeznaczenia nazywarny niezmienna |zasada[, Po*
znanie owej niezmiennej |zasadyj zwiemy oswieceniem. Ci, Co me posiedli

poznania niezmiennej jzasady), w swej szalenczej giupocie dopuszczaja sie

wielu zbrodni.

Lao Isy (Laozi)

(przekiad T. Zbikowskiego)

Chcsalbym moc przytaezyc sie do „samotnik6w" |na Wyspie Caldeyj, za-

miast bye przefozonym i musiec pisac ksiazki. Air oczwiseie nie pragne
mice tego, co pragne.

Opat John Chapman
Nie powinnismy pragnac nic innego ponad to, co wydarza sie nam z chwili

na chwile, przez ealy czas wszakze ewiezac sie w dobroci.

Sw. Katarzyna z Genui

W praktyce umartwiania sie, podobnie jak w wiekszosci innych dzie-

dzin, droga do przodu wiedzie po ostrzu noza. Z jednej strony czai sie

Scylla egocentryczoej ascezy, z drugiej zas Charybda beztroskiego kwie-
tyzmu. Swieta obojetnosc propagowana przez reprezentantow filozofii

wieczystej nie jest ani stoieyzmem, ani biernoscia, Kaczej jest to aktyw-
ne poddawanie sie losowi. Wyrzekamy sie egocentrycznej woli nie po to,

aby uwolnic sie od chcenia, lecz aby boska wola mogta wykorzystac
umartwiony umysJ i cialo jako narzedzie dobra. Mozerny tez powiedziec
wraz z Kabirem, ze ,,pobozny poszukiwaez to ten, w k torego sercu plynie

podwojny strumien mifosei i oderwania, podobny do Jaczacycb sie nur-
low Gangesu i Dzamny" Dopoki nie polozymy kresu poszczegolnym
przywiazaniom, nie moze bye milowania Boga z catego serea« z catej

duszy i z calei siJy, i niemoze bye powszechnej mitosci do wszystkieh
istot ze wzgledu na Boga. St$d pefne wymagan wypowiedzi z Ewangelii o
potrzebie wyrzeczenia sie wyJ^cznych wiezow rodzinnych. A jesli nie ma
takiego miejsca, gdzie Syn Cztowieczy mogiby potozyc glowe, jesli Tat-

hagata i bodhisattwowie „przebudzili swe mysli, otwierajac je na nature
Rzeczywistosci, ale nie trwali absolutnie w niezyrrT, to dzieje sie tak dla-

tego, ze prawdziwie boska mito-sc, ktora, niby slonce, swieci tak samo nad
sprawiedliwymi, jak" i nad mesprawiedliwymi, jest niemozliwosda dla

umyslu uwiezionego w prywatnych upodobaniaeh i niecheciach.
Ousza, ktora jest, przywiazana do czegokolwiek, chocby moglo bye w tym
wiele dohrego, me osiagnie wolnosci zjednoczenia z Bogiem, Albowiem me
wazne jest., czy ptaka trzyma silny sznur ezy cienka i delikatna nic, jesli

tylko trzyma go moc no; gdyz ptak nie moze odlrunac, jesli powroza nie

zerwie. Tak te? dusza. trzymana w wiezaeh uczuc ludzkich, chocby byly
stabe, nie moze, dopoki one ja krepuja, wyruszyc w drogO do Boga

Sw. Jan od Krzyza
Sa tacy, ktorzy, b^dac swiezo uwolnieni od grzechow, choc dzicki temu
postanowili kochac Boga, cta^gle jeszcze sa nowicjuszami i czoladnikami,
ludzmi miekkimj \ siabymi, {,..) Kochaja oni pewna liczbe zbednych, proz-

nych t niebezpiecznych rzeczy, jednoczesnie rnikijac Naszego Pan a Cho-
ciaz kochaja, Boga ponad wszystko. to jednak w dalszym ciago czerpia przy-

jemnosc z wieln rzeczy
T
ktorych nie kochaja, w zgodzie z Bogierci, lecz obok
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Niego * rzeczy takicb. jak pewien chaos w slowach, gestach, ubiorze, roz-

rywkach i kilku innych drobnostkach.
-- Sw, Franciszek Salezy

Sa, dusze, ktore poczynity pewien postep w milowaniu Boga i wyzbyty si^

wszelkiej mitosri do rzeczy niebezpiecznych; jednakze cia.gle jeszczepaiaja

pewnq niebezpieczna, \ zbednq miloscia, poniewaz kochajq to, co Bog chce,

zeby kochaly, ale kochaja 1o z nadmiarem, zbyt czuta, i nami^tnq mitoscia,.

(...) Mitowanie naszych krewnych, ppzyjaciol i dobroczyncow samo w sohie

pozostaje w zgodzie z Bogiem. lecz mozemy ich kochac przesadnie; tak row-

niez rnozemy kochac nasze powoiania, chocby byly nader duehowe. Takze

nasze pobozne cwiczonia [ktore powinnismy kochac bardzo mocnoj mojE;a

bye milowane nadmiernie, jesli stawiamy je ponad pos!uszenstwo i ogol*

niejsze dobro, lub tez jesli troszczymy si^ o nie tak, jak o eel, podczas gdy sa

tylko srodkiem.

Sw Franciszek Salezy <

Dobra Boze, ktore przekraczaja wTszelkq miare, moze pomiescic tylko puste

i sarnotne serce.

Sw. Jan od Krzyza

Przypuscmy, ze jak as \6i\z plynie rzekq, a inna \o(\z, pusta, jest bHska zde-

rzenia sie z nia. Wtedy nawet czlowiek fatwo wpadajacy w gniew nie razz-

{osci sie. Przypuscmy iHnak, ze w drugiej lodzi by ktos byi Wtedy cztowiek

znajduja^cy sie w pierwszej lodzi zawota do niego, by sie nie zbSizat A jesh

tarn ten nie ustyszy tego za pierwszym razem, a nawet nie ustyszy trzykrot-

ne^o wotarna. to nieuchronnie posypi a s^ przckJenstwa. W pierwszym wv
padku nie by to ^niewn w drugjm zas b^^ - poniewaz w pierwszym wypadku
fodz byJa pusta. a w drugim ktos w niej byl, I podobnie jest % czlowiekiem.

Gdyby tylko umiat przejsc przez zycie pDsty, kto bytby w stanie wyrzqdzic j
mu krzywde?

Zhuang^i

Jesli serce ptacze za tym, co utracito, duch smieje sie dla tej przyczyny, ze \

znalazl. /

Anonimowy aforyzm sulijski

Tylko tracqc zycie egocentryczne, ratujemy zycie dotychczas ukryte i

nie odkryte, zycie r
ktore dziebmy z bosk^ Podstaw^ w duchowej czesci

naszej istoty. To dopiero co odnalezione zycie jest f1
obfitsze" od tamtego i

nalezy do innego i wyzszego rodzajn, Posmdanie go oznacza wyzwolenie

„do wiecznosci", a wyzwolenie jest sz,czesHwosci% Jest tak w sposob

konieezny; albowiem F3rahman, ktory jest jednym z Atmanem, jest nie

tylko bytem i poznamem. lecz takze ekstaz^ t zas oprocz milosci i pokoju

ostatecznym owocem ducha jest radosc, Umartwianie sie jest bolesne, X

ale bol ten jest jednym z warunkow wstepnych szczesHwosci. Ten fakt,
*

bedqey przedmiotem duchowego doswiadczenia, niekiedy bywa przesla-

niany przez jezyk, w ktorym jest opisywany* I tak, kiedy Chrystus powia-

da, ze do Krolestwa Niebieskiego mog^ wejsc tylko ci, ktdszy s^ jak mate

dzieci, to jestesmy sklonni zapominac (tak bowiem wzruszajs^ce sq obra-

zy T
jakie wywoluje to proste zdanie), ze czlowiek nie moze stac si^ kirns

jak dziecko (
jesli nie zdecyduje sie wejsc na unozoin^ i petn^ poszukiwan

droge samowyrzeczenia, W praktyce nakaz stania si? kirns jak dziecko
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jest tozsamy z nakazem utraty wlasnego zycia. Jak to Traberne mowi

jasno w pieknym fragmencie przytaczanym w rozdziale „B6g w swiecie",

nikt nie pozna stworzonej natury w calym jej z istoty swietym pieknie,

jesli najpierw nie oduczy sie brudnych ehwytow wlasciwych ludziom

doros!ym, Widziany przez okulary barwy gnoju, jaka nadaje korzysc

wlasna, wszechswiat w szczegolny sposob przypomina gnojowisko, a po-

niewaz wskutek dtugiego noszenia okulary przyrosly do gaiek ocznych,

przeto proces „oezyszczania bram percepcji" bywa czesto, a w kazdym
razie we wezesniejszyeh fazach zycia duchowego, bolesny niby operacja

chirurgiozna. Pozniej ~ to prawda - nawet samounicestwianie sie moze
bye przeniknieto radoscia ducha. W tej kwestii pouczajacy jest nastepu-

j^cy fragment z ezternastowiecznego dziela Scale of Perfection:

Niejeden cztowiek odznacza si? cnotami pokory, eierpHwosei i prawdziwej

milosci do swych bliznich jedynie w rozumie i woli, ale nie znajduje w nich

duchoivej rqzkoszy ani ich nie kocha; czesto bowiem czuje niechec, oeieza-

losc i gorycz', kiedy ma je uprawiac, niemniej jednak uprawia je r
ale jedynie

pobudzajac rozum z obawy przed Bogiem. Czlowiek ten rna te enoty w rozu-

mie i wo!i, ale ich mifosei nie ma w uczuciu. Kiedy jednak dzieki lasce

Jezusa oraz duchnwym i oielesnym cwiczeniom rozum zmienia sie w swia-

tie. a wola w mi lose, wtedy nabywa on endt w uczuciu. Albowiem tak |bar

dzol gryzl gnrzka skorupe orzecha, ze w kohcu rozgryzl ja i oto zywi sie

nasieniem; to znaczy, ze cnoty ( ktore zrazu trudno bylo praktykowac, teraz

zmienily sie w sama rozkosz i smak.
Walter Hilton

Jak dhigo jestem iym lub tamtym albo mam to lub tamto, nie jestem

wszystkimi rzeczami i nie mam wszystkich rzeczy. Stan sie czysty, az nie

bedziesz tym lub tamtym ani nie bedziesz miai tego lub tamtego, a wtedy

bedziesz wszechobecny, i nie bedac ani tym, ani tamtym, bedziesz wszyst-

kim.
Mistrz Eekhart

Teze, ktorq tak dramatycznie podkresla Mistrz Eckhart, czesto wysu-

wali moralise! i psycbologowie zycia duchowego, Tylko wtedy, kiedy

wyrzekniemy sie zaabsorbowania naszym
, Tja". mozemy naprawde po-

sia^sc swiat, w ktorym zyjemy. Wszystko jest nasze, zakladajac, ze nicze-
! go nie uwazamy za nasza wlasnosc. I wszystko jest nie tylko nasze; nale-

zy ono do kazdego innego cztowieka.

Prawa mi lose tym rozna od zlota i gliny,

Ze dzielona, nie bedzie mniejsza z tej przyczyny.

(przeklad M. Rrykczyriskiego)

Calkowity komunizm moze istriiec tylko w sferze dobr duchowych i w
pewnym stopniu rowniez w sferze dobr umyslowych, i to tylko wtedy,

kiedy dobra takie posiadaja ludzie, ktorzy znajdujq sie w stanie nieprzy-

wiaz^^wania sie do niczego i samowyrzeczenia, Trzeba zauwazye, ze pe-

wien stopieri umartwieni'a si^ jest nieodzownym warunkiem wstepnym

tworzenia i radowania sie nawet dobrami tylko mtelektualnymi i este-

tycznymi. Ci, ktorzy wybieraja^ zawod artysty, filozofa lub uczonego, w
wielu wypadkach wybieraja zycie peine ubostwa i niewdziecznej ciezkiej
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pracy. Nie sa to bynajmniej jedyne umartwienia, ktore musza oni wzia^c

na siebie. Patrzqe na swiat, artysta musi stiurmc swa zwykJq ludzka,

sklonnosc do myslenia o rzeczaoh w kategoriaoh utylitarnych, sobko-

wskich. Podobnie, krytyczny filozof musi umartwic swoj zdrowy rozsa-

dek, podczas gdy uczony badaez musi nieustannie opierac sie pokusom

przesadnego upraszczania i myslenia konwencjonalnego, i musi potulnie

podporz^dkowyw^ac sie tajemniozemu Faktowi. A to, co dotyczy tworcow

dobr estetycznych i intelektualnych, dotyczy rowniez konsumentow tych

dobr t ktore juz powstaly, W toku dziejow raz po raz okazywato sie. ze

umartwienia te nie sa, bynajmniej czyms blahym, Pomyslmy, na przy-

klad
r
o Sokratesie, ktory umartwial sie dla dobr intelektualnych, i cyku-

cie, ktora w nagrode podali mu jego nieumartwiajacy sie kompatrioci,

Pomyslmy o beroicznych wysilkach. ktore musial podja,c Galileusz i jego

wsp61czesni, by przelamac Arystotelesowska konwencje myslenia, i o nie

mniej heroicznych wysilkach, ktore musi dzis podejrnowae kazdy uczo-

ny, ktory wierzy, ze wszechswiat zawiera cos wiecej niz to t co mozna

odkryc, stosuja^c uswiecone tradycia recepty Kartezjusza. Umartwienia

takie przynoszq nagrode w postaci stanu swiadomosci, ktory - na niz-

szym poziomie - odpowiada szczesliwosci duchowej. Artysta - a filozof i

czlowiek nauki sa takze artystami -» zna ekstaze kontempleicji estetycz-

nej, odkrycia i pozbawionego przywia^zah posiadania,

Dobra intelektu, uezuc i wyobrazni to dobra rzeczywiste, ale nie s$ to

dobra ostateczne, a jesli traktujemy je jako eel sam w sobie, to popadamy

w baiwocbwalstwo. Umartwienie woli, pragnienia I czynu nie wystarczy;

musi rowniez dojsc do umartwienia w sferze poznania, myslenia, uczuc i

wyobraznK
Intelektualne wladze czlowiek a sa wskutek Upadku w stanie o wieie gor-

szym niz jege pozadania zwierzece i potrzebuja o wiele wiekszego samowy-

rzeczenia. A kiedy wfasna wola, wtasne rozumienie i wlasna wyobraznia

pofolgowaly swej natural nej site i ja zaspokoiiy oraz pozornie wzbogaeily

sie i zdobyly powazanie dzieki skarbom, ktore daly im studia belies lettres,

to pomoga biednemu upadtemu czJowiekowi, by ducbem swym upodobnil

sie do Chrystusa, akurat w takim stopniu, w jakim sztuka kucharska,

dobrze i nalezyeie studiowana, pomaga profesorowi uczacemu Kwangelii w
przyswojeniu sobie ducha i w praktyce chrzescijahskiej abstynencji-

William Law

Terrain Kultur stal sie w czasie pierwszej wojny swiatowej przedmio-

tern glebokiej pogardy, poniewaz jest to siowo niemieckie, a jako takie

pisane byio od duzej litery. Dzis sytuacja sie zmientta. W Rosji Literatu-

ra, Sztuka i Nauka staly sie trzema osobami nowej humanistycznej „troj-

cy swietej". Ale czesc dla Kultury nie ogranicza sie do Zwiqzku Radzie-

ckiego. Jej kult uprawia wiekszosc intelektualistow demokracji kapitalt-

stycznych. Inteligentni, bezwzgledni dziennikarze, ktorzy pisz^ o wszyst-

kim z protekcjonalnym cynizmem ludzi wiedza^cych wszystko o BogU,

cztowieku i wszechswiecie i ktorzy przejrzeli na wskros 6w caty absur-

dalny krarn, po prostu padaj^ plackiem przed Kulturq. Z powag^ i entuz-
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jazmem w tej sytuacji niewymownie smiesznym i absurdalnym, zapra-

szaia nas do logo, bysmy dzielili z nimi ich zdecydowanie religijne ucz.u-

cia jakich doznaja oni w bbliczu Wielkiej Sztuki, sztuki w formie repre-

zentowanej przez ostatnie malowidJa scienne czy administracyjne cen-

tra miast. Podkreslaja oni, ze dop6ki pani X w dalszym ciagu pisze swe

nieziownane powieSci. a pan Y swe krytyki (lepsz.e od krytyk Coler.d-

ge'a). dopotv swiat, wbrew wszelkirn pozorom, ktore swiadcza o czyms

odwrotnyrru ma sens. Ta sama przesadna ocena Kultury, ta sama wiara,

ze Sztuka i Literature sa celami samymi w sobie i moga kwitnac w izo-

lacji od rozumnej i realfstycznej filozofii zycia, zaatakowala takze szkoty

i uczelnie Wsrdd ..postepowych" pedagogbw jest wielu, ktorzy zdaj.a sie

sadzic ze wszystko bedzie dobrze, dopoki miodym ludziom pozwala sie

na swobodna ekspresje". a male dzieci zaoheca sie do ..tworczosci" na

lekcjach muzyki czy rysunku. Niestety plastetina i autoekspresja me roz-

wiaza problemow wychbwania. Nie zrobi tego takze politechnizacja

szkolnictwa czy poradnictwo zawodowe, nie zrobi tego lektura klasykow

ani lista Stu Najlepszych Ksiazek. Nastepujaca krytyka pedagogiki zo-

stala sformutowana przeszlo dwiescie piecdziesiat lat temu, ale dz.s jest

tak samo aktualna jak w wieku XVII.

NjP wip nic ink wiedziec powinien, ten, kto seidzi. ze cos wie, nie widzac

mWsca co wie, era?, sposobu, w jaki odnosi sie to do Boga, aniotow i ludzi

oraz do wszystkich istot na Zierni, w niebie i w piekle, w czasie i w wiecz-

' nosci. ,„ ,r , ,

Fhomas I raherne

Wszelako pewne rzeczy byly takze wadhwe [w Oksfordzie w okresie Rzecz-

pospolitej Angielskiejl. Nigdv nie byte zadnego wychowawcy, ktory wyraz-

nie uczylbv Szezesliwosci, ehociaz jest to pani wszelkich innych nauk Am

tez zaden z nas nie studiowal tych rzeczy inaczej, jak tylko jako aliens, a

powinnismy bvli studiowac je jako wtasna przyjemnose, Studiowalismy,

zeby wzbogacic nasze poznanie, ale nie wiedzielismy, w jakim celu studtu-

jemy- A nie zmierzajac do jakiegos celu, studiowalismy w niewlasciwy spo-

Thomas 1 rah erne

W slowniku Traherne'a ..szcz^Hwostf' [falicity] oznacza wwiecznq

szczesliwosc" |
beatitude}, ktora w praktyce jest toisama z wyzwolemem.

ktore z kolei jest jednoczacym poznaniem Boga na wyzynach wewnatrz

nas jak i w pelni poza namt oraz w nas,
,

Nastepujacy tekst jestopisem umartwien inteiektu, ktore musza prak-

tykowac ci, co /.ajmuja sie, prasede wszystkim poznaniem Bostwa na we-

wnetrznych wyzynach duszy,

Szozesltwy jest czlowiek, ktory przez nieustanne wytnazywanie wszelktch

obrazow i przez y.wrocenie sie do wewnatrz oraz wznos/enie swego umysiu

do Boga w koncu zapomina o wszelkich takirh przeszkodach i zostawia je

za soba. Aibowiem za pomocq tylko takirh srodkow zwrnea sie on do

wewnatrz i swvm nagim. czystym i prostym intelektem ora? uczuciami zaj

muje sie najczystszym i najprostszym przedmiotem - BOfiicm. Dlatego

dopilnuj, zeby wszelkie ewiczenia, ktore w tobie odnoszq sie do Boga, mogly
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zalezec ca!kowirie i wytqezftie od tego nagiego inteiektu, uezuc i woli. Na-

prawde bowiem, cwiczen tych nie rnoze uprawiac zaden organ cieiesny ani

zadne zewnftrzne zmysly, iecz jedynie to, co stanowi istote czfowieka -

rozumienie i milosc. Jesli zatem pragniesz bezpiecznymi schodami i na

szybkiej drodze osia.gnac w koncu prawdztw^ szcz^sliwosc, to ze zdecydo^

wanym umysiem powaznie pragnij i daz do meustannej czystosci serca t

czystosci umysiu Dodai do tego cia,giy spokoj i uspokojenie zmystow oraz

skupienie uezuc serca, nieustanne zwracanie ich wzwyz, Pracuj, zeby uczy

nic prostym seree, te istot^s spokojna i nieruchoma, wobec wszelkich ataku*

j^cych pustych fantazrnow; obys zawsze trwat w Panu, ktory jest w tobie,

tak jakby twa dusza juz weszla w nieustanna, terazniejszosc wiecznosci, to

jest, w stan boskosci. Wsta^pic w Boga to wejsc w siebie. Aibowiem ktc^ tak

wstepuje, wchodzi i wychodzi ponad siebie i poza siebie, ten prawdziwie

wstepujew Boga. Umysl musi tedy wzniesc sie. ponad siebie i powiedziec

sobie: Ten, ktorp^o polrzebuje ponad wszystko jest ponad tym wszystkirn,

co wiem. I tak pomesiony w ciemnosc, zbieraj^c si^ w tym samowystarcza-

Inym dobru, umysJ uczy sie pozostawac w domu i catym swym uczuciem

trwa przy najwyzszym dobru w sobie. a trwa przy nirn nteustannie. Czyri

tak cififgle, az staniesz sie fiiezmienny i osiajmiesz to prawdziwe zycie,ktx>re

jest samym Bogiem, ci^gle, bez zadnej zmiennosci przestrzeni lub czasu,

spoczywajac w tej wewnetrznej cisz-y i tajemnym mieszkaniu Bostwa,

Albert Wtetka

Niektorzy ludzie kochaja poznanie i zdolnosc rozrdznianiajako najlepszq i

najdoskonalszq ze wszystkich rzeczy. Otoz wt*dy poznanie i zdolnosc roz-

roznianta staj^ sie kochann; bardziej niz to, co jest rozrozniane; aibowiem

faiszywe swiatio natural ne bardziej kocha swe poznanie i wtadze, ktore sa,

nim, niz to, co jest poznawane. I gdyby byk mozliwe, ze to faiszywe swiat^o

naturalne zrozumie prosta, Prawde, tak jak istnieje ona w Bogu i w praw-

dzie, to w dalszym ciqgu nie utraciloby swej wlasnosci, to jest, nie mogtoby

odejsc od siebie i swych wlasnych rzeczy.

Theelogia Germanica

Stosunek mi^dzy czynem rnoralnym a poznaniem duchowym ma cha-

rakter jakby kolisty i zwrotny. Nieegoistyczne postepowanie daje dbst^p

do poznania f a dostep do poznania umozHwia speJnienie dalszych bar-

dziej autentycznie nieegoistycznych czynow, ktore z kolei zwi^kszaja,

zdolnosc do poznania u spelnmjacego te czyny. I tak dalej - w nieslcoA-

czonosc, jesli wszystko idzie dobrze, jesli istnieje utegtosc i posh^szen

stwo, Proees ten podsumowuje w kilku wierszaeh upaniszada Majtraja

Jakis czlowiek podejmuje wtasciwe dziatanie (ktore, oczywisoe obej

muje wlasciwa koncentracj? i wlasciwa^ medytacje), a to pozwala mu

uchwycic przeblysk Jaini, ktora lezy u podstaw jego odrebnej tndywi,

dualnosci, .Ujrzawszv swe wlasne ja jako Jazn, staje sie crfowiekiem

nieegocentrycznym (a zatem dziala nieegocentrycznie) i wskutek tego

nalezy go uwazac za cztowieka nieuwarunkowanego. Jest to najwyzsza

tajemnica swiadczaca o wyzwoleniu; przez sw^ nieegocentrycznosc nte

ma on udzialu w przyjemnosci ani bolu (innyrni stowy, znajduje Si? w
stanie nieprzywia^zywania sie do niczego, czyli £wietej obo^tnosci), ale
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stale sie absolutny" (czyti, jak mowi Albert Wielki, Mstaje sie. niezmienny

i osiaga to prawdziwe zyeie, ktore jest samym Bogiem")-

Kiedy umartwianie sie. jest doskonaie, jego najbardziej znamiennym

owocem jest pros tota.

Proste serce chee kochac wszystko, co jest najcenniejsze na Ziemi, meza

lub zone, rodzica lub dziecko, brata lub przyjaciela, nie macae swoj prostoty;

rzeczy zewnetrzne nie beda go pociagaty, chyba ze prowadza dusze do

Boga; wszelka przesada czy irrealizm, a'fektacja czy falsz, mus?.a opuseic

takiego czlowieka. tak jak rosa wysyeha pod dziakmiem sfonm Jedynym

jego motywem jest podobac sie. Bogu, a stad rodzi sie calkowita obojetnosc

na to, co mowia i mysla inni, tak ze jego stowa i ezyny staja sie caikowieie

proste i naturaine, tak jakby on sam tylko spoglada! na nie. Taka chrzesci-

jariska prostata jest sama doskonatoscia zyeia wewnetrznego - Bog, .jego

wo la i przyjemnosc sa jego jedynym ceiem.
N. Grou

A oto obszermejsza relacja dotyczaca tej sprawy, przedstawiona przez

jednego z najwiekszych mistrzow analizy psychologicznej.

Kiedy w swiecie ludzie nazywaja kogos prostym, to ns ogot maja no mysli

osobe gtupia. cicmna, latwowierna. AJe prawdziwa prostata, bynaj mniej nie

bedaea ghipota, jest niomat wzmosta Wszyscy dobrzy ludzie lubia ja i

podziwiaja, sa swiadomi tego, ze grzesza przeeiwko niej, obsofwuja ja n

innych i wiedza. co sie z nia faezy; a przeciez nie potrafiq jej doktadnie

zdefiniowac. Powinienem powiedziec, ze prostata jest prawoseia duszy i

zapobiega zarozumiatosci. Nie Jest ona tym samym, co szczerosc. ktora jest

cnota o wiele skromniejsza, Wielu lodzi jest szczeryeh, ale nie sa oni prosci.

Nie mowi a nie ponad to, o czyrn sadza, ze jest prawda. i nie ehca wydawae

sie niezym innym jak tylko tym, ezyni sa. Ciagte jednak mysla o sobie t

wazae kazde slowo i mysl. z niepokojern zastanawiajac sie nad soba i pyta-

jac. czy zrobili za wiele. czy za mato. Ludzie ci sa szczerzy, ale nie sa prosci.

Nie ezuja sie swobodnie z innymi, a inni z nimi. Nie ceehuje ich lekkose,

szczerosc, brak skrepowania ant naturalnosc. W ich towarzystwie czujcmy.

ze wolelibysmy iudzi mniej godnych podziwu, ktorzv jednak nie bylibv tak

sztywni.

Zaabsorbowanie swiatern dokola nas i nieposwteeanie ani ehwili zyeiu

wewnetrznemu, jak sie to dzieje w stanie zaslepienia u iudzi, ktdrych

poehtaniaja rzeczy przyjemne i namacalne, jest skrajnoscia przeeiwstawnq

prostocie, A zaabsbrbowanie wtasnymi obowiazkami juz to wobec Boga, juz

to wobee czlowieka, jest inna skrajnoscia, ktora zaabsorbowanego nimi czy*

ni przernadrzatym i zarozumiatym - zamknietym w sobie. wycofanym,

martwiacym sie najmniejsza rzecza. ktora zaktoca jego wewnetrvne samo-

zadowolenie. Taka falszywa madrosc, mimo swej solennosci, jest niewiete

mniej prozna i glupta od fifupoty tych, ktotzy nierozwaznie nurzaja sie w

swiatowych przyjemnosctach. Jeden jest upojony swym zewnetrznym oto

czeniem. drugi tym, co - jak sadzi - robi wewnetrznie; ale obaj znajduja sie

w stanie upojenia, a drugi z tych stanow jest gorszy do piet'wszego, ponie-

waz wydaje sie madrym. choc w rzeezywistosci taki nie jest, totez ludzie nie

probuja sie z niego wyleczyc, Prawdziwa prostoty tkwi w juste milieu dale*

kirn od bezmyslnosei i afektarji. w ktorym duszy nie przygniataja rzeczy

zewnetrzne. tak ze nie stac jej na retleksje, ani tez nie jest pnchlonieta
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ntesknhezonymi subteinoseiami. do ktorych skiania ja zarozumialosc. Pet-

na prawdziwej prostoty jest ta dusza, ktora widzi dokad zmierza i nie traci

czasu na dyskusje nad kazdym krokiem, ani tez nie spoglada meustarmie

za siebie. Taka prostota jest doprawdy wielkim skarbem. Jakze ja osiag-

nac? Datbym za nia wszystko, co posiadam; jest to eenna „perta" z Pisma

Sw. ^
Pierwszym wiee krokiem. jaki ma uczynic dusza, jest odsuniecie rzeczy \

zewnet'rznyeh i zajrzenie do wtasnegO wnetrza, tak by rozpoznac wJasne

rzeczywiste zainteresowanie: do tego momentu wszystko jest wlaseiwe i

naturalne. krok taki jest jedynie madra miloscia do siebie, ktora stara sie

uniknae upojenia swiatem.

Czyniue nastepny krok, dusza musi do kontempiacji siebie dodac ken \

templacj'e Boga! ktorego sie leka Jest to nieznaczne zblizenie sie do rzeczy-

'

wistej madrosci, ale dusza w dalszym ciagu jest wielce zaabsorbowana

soba:'nie zadowala sie bojaznia Boga, lecz chce bye pewna, ze rzeczywiscie

sie Go leka i boi sie, ze Go sie nie leka, krazae tak po nieustannym kole

zarozumiatosci. Gate to niespokojne zatrzymywanie sie na sobie jest bardzo

dalekie od spokoju i wolnosci prawdziwej milosci; do tej jednak jest jeszcze

duleko: dusza musi przejse przez czas proby, a gdyby miaia nagle znalezc

sie w stanie spokoju, nie wiedzia*aby. jak go wykorzystac.

Tizeci krok to zaprzestanie niespokoinego kontemplowania siebie; teraz

dusza zae/ynn /astanawiai wie nad Bogiem i stopniowo zapomina o sobie w i

Nim. Wypelnia sie Nim i przestaje karmic sie soba, Taka dusza nie jest

zaslepiona na wlusne biedy czy obojetna na wkisne pomytki: jest ich swia

doma bard/iej niz kiedvkohviek, a wieksze swiatlo ukazuje je wyraznifu.

ule 10 swmopo/nunw pochodzi od Boga, a zatem nie jest ani niespokojne,

ani niepewnc siebie, Fenelon

Jakze to wszystko jest cudownie wnikliwe i subtelne! Jednym z najbar-

dziej nadzwyczajnych, bo niezym nieuzasadnionych, przejawow dwu-

dziestowiecznej pioznosei jest zalozenie, ze nikt nie vviedzia! niezego o

psyehologii przed epoka Freuda. A prawda jest taka.ze wiekszosc nowo^

czesnych psvehoiogow rozumfe Ipdzi gorzej niz najzdolniejsi z ich po-

przednikow ' Fenelon i La Rochefoucauld wiedzieli wszystko o powierz-

chownej racjonahzaeji glebokich niegodnych motywdw, istniejacych w
podswiadomosci, i zdawali sobie w pelni sprawe z tego, ze poped seksitcv

Iny i wola mocy byly na/byt czesto si!ami dzialajacymi skutecznie pod

grzeczna rnaska persony, Mnchiaveili rozroznil przed Paretem f
.residua"

i „dery\vacje" - realne interesowne motywy dziatah poHtyeznych i fanta-

styczne teorie, zasarly i ideaty, ktore dzialama t.e maja ttumaezye i uspra-

wiedtiwiac przed tatwowierna publicznoseia. Podobnie jak opinie Buddy

i sw. Augustyna, takze opinio, jakie o ludzkiej cnocie i racjonainosci miaJ

Pascal nie mogiy juz bye burdziej realistycze. Wszysey ci ludzie, nawet

La Rocheioueauld, nawet Machiavellt, byli swiadomi pewnych iaktow,

ktore psychologowie dwudziestowieczni postanowili zignorowae: faktu,

ze natura ludzka jest trojdzielna, to jest, ze sktada sie zarowno z ducha,

jak i duszy i eiafa; laktu, ze zyjemy na granicy Tniedzy dwoma swiatami,

doczesnym i wiecznym, tizyczno-witalnoludzkim i boskim; faktu, ze ezto

4 — Filoiofia wicc/ysla
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wiek, choc jest niczym sam w sobie, Jest niczym otoczonym przez Boga,
dalekim od Boga, ale skteniajacym sie ku Bogu i, jesii tego pragnie,
wypelnionym Bogiem".

Chrzescijahska prostota, o ktorej pisza Grou i Fenelon, jest tym sa-

mym, co cnota, tak bardzo podziwiana przez Laozi i jego nastepcow,
WedJug tych chmskich medrcow osobiste grzeohy i spoteczne hieprzystp-
sowania wynikaja z faktu, ze ludzie oddzielili sie od swego boskiego zro-

dla i zyja zgodnie z wiasna wola i pojeciami, a nie zgodnie z tao, ktore jest

Wielka Droga, 'Logosem, natura rzeczy. mamfestujaea sie nn kazdej
ptaszczyznie - od fizycznej, przez animalna i mentalna, az po duebowa,
Oswiecenie osiqgamy wtedy. kiedy wyrzekamy sie wUisnej woii i sta

jemy sie posvuszni dziafaniu tao w swieeie, ktory nas otacza, oraz w
naszych wla.snyeh cialach, duszach i duchach, Niekiedy I'flozofowie taoi-

styczni piszq tak, jakby wierzyli w nszIachetnego dzikusa" ? dzie! Roir
sseau, i - jako Chiriczycy, a zatem ludzie o wiele bardziej interesujacy sie

konkretnym i praktyeznym aspektern zycia niz jego aspektorn wyfqeznie
teoretyeznym ~ lubia zalecac metody, za ktorych pomoea wtadey mogliby
zmniejszyc zlozonosc eyvvilizacji i w ten sposob ucbronie swych podda
nych przed demoralizujacymi wptywami wytworzonyeh przez tzlowieka,
a zatem przystaniajacych tao, konweneji mysli, uczue i dziaian. Ale whirl-

cy, ktorzy maja speinic to zadanie, sami rnusza bye m^drcami; aby zas
stac sie medrcem, trzeba wyzbyc sie wszelkiego braku naturalnosci nie

odrodzonej dorostosci i znowu stac sie kirns jak male dzieeko. Albowiem
tylko to, co jest miekkie i posluszne, jest naprawde zywe; to, co zdobywa i

przezywa wszystko, jest tym, co przystosowuje sie do wszystkiego, co
zawsze szuka najnizszego miejsca - to nie twarda skaia, iecz woda zmie-
nia w rownine odwieezne wzgorza. Prostota i spontanicznosc doskonate-
go medrca sa owocami umartwienia sie - umartwienia woli i, dzieki kon-
centracji i medytaeji, takze umyslu, Tylko najbardziej zdyseyplinowany
artysta moze, na wyzszym poziomie, odzyskac spontanicznosc dzieeka po
raz pierwszy postugu jacego sie, farbarni. Nie ma nie trudniejszego mz bye
prostym.

- Czy moge zapytac -- rzeM Jon Hui - na czym polega pos/c r.enie serca?
Uprawiaj jednosc ~ odpowiedzial Konfucjusz. Shu'haj nie uszami, \v< /

umystem, nie swym umysiem, let?, sam a swa ditsza. Ale niecb slyszenie
zatrzyma sie na u-szach: Niech praea umyslu zatrzyma sie n;j sobie. Wtedy
dusza bedzie negatywnym istnieniera biernie reagujae na rzeczy zewnet-
rzne. W takirn negatywnym tstnientu trwac moze tylko km, A ten negatyw-
ny stan to poszczenie sere a.

- Zatem - rzekJ Jen Hui - przyezyna. dia ktorej nie moge posluzyc sie 1 a

t

rnetode, jest moja whisna ind
t
ywiduaInosc. Gdybym mogf ^ie nia posJuzye,

moja ihdywidualnosc zniknelaby. Czy to rozumiesz przez stan ne^atvw
ny?

- Doktadnie to - odparl Mistrz - Powiem ci < 0$, Je.sli mozes? wkroezye do
kraju tego ksiecia [zte'go wtadey, ktorego Jen Hui ehcial sklonu do popra-
wienia sie| i nie obrazic jego mitosci wlasnej. za-chowac sie radosnie, jes!i
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cie wyslucha, albo beznamietnie, iesli tego nie urzyni, nie p^uizajae i nie

przepisujac lekarstw, po prostu zvj^e w stanie caikowitej oboj^tnosci, to

bedziesz bliski sukcesu. (...) Spojrz na to okno, Kiedy patrzysz przez nie,

pusty pokoj zosta.jp rozswietlony krajobrazem; ale krajobraz zatrzymuje
sie na zewnatrz. W tym sensie mnzesz poslugiwac sie. uszami i oczami, by
porozumiewac sie ti sif^bie w domu, ale usun ze swego umyslu wszelka
madrosc jw sen sie konwencjonalnyeb nauk podr^cznikowyehj. To jest me-
toda odradzanra wszeikiego stworzenia.

Zhuangzi

W tym kontekscie umartwianie sie mozna uwazar za proces studiowa-
nia, w trakeie ktorego ostatecznie uczymy si^ swobodnego reagowania
na wydarzenia - reagowania w barmonii z tao, ,.takoseiq'\ wola Boga.
Takich, ktorzy stab sie posiuszni boskiej naturze rzeczy, takich, ktoiw
nie reaguja na okolicznosci poz^daniem i awersjq

T lecz z mHoscia. ktora
pozwala im spontanicznio robic to, co cbeq; takich, ktorzy mogcj rzeczy-
wiscie powiedziee: To nie ja, lecz Bog we mnie - takich hidzi przedstawi-
ciele „filozofii wieezystej" porownuja z dziecmi, z gkipcami i prostaczka-
mi, a niekiedy. jak w nizej zamieszczonym fragmeneie, nawet z pijany-
mi,

Pijany, ktory spuria z wozu, choc moze eierpiec, nie umiera, Kosei ma takfe
same, jak tnni ludzie, ale w takim wypadku zachowuje sie inaczej ni? oni.

Jego dueh jest w bezpiecznynn stante. Nie jest on swiadorn, ze jedzie na
wozie. nie jest takze swiadorn, ze z niego spada. Idee zycia, myslenia, )eku, i

tym podobne, nie moga przeniknae jego serca, t.otez nie eierpi wskutek
zetkni^cia sie z obieMywnym istnientem. Jesli winu mozna zawdzieczae
takie poezucie bezpieezeristwa, to w o ilez wi^kszym stopniu mozna ?.

a~

wdzi^czac je Bogu?

Zhuangzi

Artysta dochodzi do niewymuszonej spontanicznosei i cafkowitego mi~
strzostwa dzieki dtugotrwalemu ewiczeniu sie w posiuszenstwie \ ciez-

kiej pracy. Wiedzae, ze nigdy nie potrafi niezego stworzyc jesli bedzie
czerpat - by tak rzec - z najbardziej zewnetrznych warstw swej osobowej
swiadomosci, poslusznie poddaje sie dziafaniu Jnspiracji'\ a widzqc, ze -

tworzywo, w ktorym pracuje, ma swa wiasne^ nature* ktorej nie wolno
ignorowac ani gwattownie przezwyeiezac, czyni si^ jej cierpHwym siuga i

w ten sposob osiaga doskona^a swobode wyrazu, A zycie jest rowniez
pewna sztuka, i czlowiek, ktory chciaiby stac si^ doskonatym artystq
zycia, rnusi na wszystkich poziomacb swej istot.y stosowae ten sam spo-
sob post^powania. jaki stosuja matarz, rzezbiarz lub jakikolwiek inny
mistrz w swoirn zawodzie, aby osiagnae wiasna, bardziej zdyscyplinowa-
na doskonalosc.

Kucharz ksiecia Hui ewiartawaJ worn. Kazde uder^f^nie jego noza. kazde
jego podniesienie ramion, kazde jego stapniede, ka?dy dzwiek dwiartowa-
nego rniesa, kazde uderzenie tasaka. wszystko byk> doskonale harmontjne,
rytmiczne jak Janice morowego lasku", jednoozesne jak akordy Zhing
Shou.

m
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- Brawn! - zawolal ksiaze - Masz naprawde wielka wprawe.
- Pame - odpari kucharz - zawsze poswiecatem sie tao. To cos lepszego niz

wprawa, Kiedy zaczynatem cwiartowac woly, po prostu widziaiem przed
soba eate wo!y. Po trzeeh latach praktyki nie widzialem juz calych zwierzat.
A teraz praeuje juz umyslem, a nie okierm Jesli moje zrnysiy kaza mi prze-
stac, ale moj umyst mnie ponagla, to zdaje sie na wieezne zasady. Dostoso-
wuje. sie do takieh otworow ezy rozstepow, jakie sie pojawiaja zgodnie z

naturalna budowa zwierzecia. Nie staram sie przycinac seiegien, a lym bar
dziej duzych kosci.

Dobry kucharz zmienia swoj tasak raz na rok
r poniewaz tnie Xwykty

kucharz robi to raz na miesiae, poniewaz cwiartuje. Ate ja mam ten tasak
dziewietnasoie tat i ehociaz pocwiartowatem wiele tysiecy wolow, to jednak
jego ostrze jest takie, jakbym wlasnie zdjat je z oserki; Albowiem stuwy
maja zawsze szpary, a poniewaz ostrze ta.saka nie ma grubosci, przeto
wystarczy tylko wsunac je w taka szpare. W ten sposob szpara zo stale
poszerzona i

:
ostrze znajduje wiele miejsea. Tak wiec mortem zachowao

moj tasak przez dziewietnascie tat w takim stanie, jakbym dopiero co zdjat

go z oscfki. Niemniej, kiedy natykam sie na twarda czesc.gdzie ostrze tnie z

trudem, zaehowuje wielka ostroznosc. Wpatruje sie w me uwaznie. Po-

wstrzymuje reke i ostrze przykiadam tagodnie, az czesc okrajana ustepuje
niby kruszaea sie ziernia, Potem podnosze tasak, wstaje i rozgladam sie, a w
koneu oeieram go i starannie odkiadiam.
- Brawo! - zawota* ksiaze. - Dzieki stowom lego kucharza nauczylem sie.

jak troszczye sie o moje zycie.

Zhuangzi

Za pomoca pienvszych siedmu stopni swej Osmiorakiej Sciozki Budda
opisuje ivarunki, ktore musi speJnic kazdy, kto pragnie dojse. do wlasci-
wej kontemplacji, ktora jest stopniem 6-smym i ostatnim. Spetnienie tych
warunkow wymaga pojscia droga najbardziej gruntownego i wszech-
stronnego umartwiania sie - umartwienia intelektu i woli, pragnienia i

uczuc, mysli, mowy, uezynkow i wreszcie sposobow utrzymywania sie

przy zyciu. Pewne zawody sq w mniejszym lub wiekszym stopniu nie do
pogodzenia z rnozHwoseia osiagni^eia ostatecznego celu ozlowioka; po-
nadto istnieja pewne sposoby zarobkowania

t
ktore przynosza tak wiele

fizycznej, a przede- wszystkim moralnej, intelektualnej i duchowej szko-
dy

T
ze jesli nawet mozna je viprawiac w duchu wewnetrznej niezaleznosci

(co jest na ogo{ niemozliwe), to ludzie oddani zadaniu wyzwolenia, wy-
zwolenia nie tylko siebie, lecz takze innyeh, powinni ich unikao, Przed-
stawiciete filozofii wieczystej nie poprzestaja na unikaniu i zakazie upra-
wiania takieh zavvodow ^kryminainych", jak streczycielslwo, fatszowanie
pieniedzy, gangstersUvo itp,; unikaja rowniez sami i ostrvegaja innyeh
przed uprawianiem pewnyeh zawodow, potocznie uwazanyeh za przy^
zwoite. I tak np. w wielu spoieezenstwach buddyjskieh produkeja broni,

wytwarzanie oszaiamiajacyeh napojow i hnrtowa dostawa mie^a rzezne-
go nie byiy, jak to sie dzieje we wspolczesnym swieeie chrzeseijahskim,
premiowane bogactwem. tytulami i wptywem politycznym; ubolewano
nad nimi, jako ze by!y formami zarobkowania, ktore - jak Siidzono --
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iudziom uprawiajacym je i innym czionkom danej spotecznosct w szcze-

golnym stopniu utrudnialy osiagni^eie oswiecenia i wyzwolenia, Podob-
nie w Europie srednowiecznej ehrzescijanom zakazywano zyc z uj>rawia-

nia bchwy lub skupowania towarow dla celow spekuiacyjnyeh. Jak wy*
kazai Tawney i inni, dopiero po Reformacji obcinanie kuponow, lichwa i

spekulacja (zarowno akejami, jak i towarami) staty si^ „zawodami^ sza-

nowanyrni i zyskaly aprobate koscielna.

Dla kwakrow sluzba w wojsku by^a i jest zta, forma zarobkowania, w
ich oczach bowiem wojna jest czyms antychrzescijahskim, nie tyle z tej

racji t ze przynosi eieptenie, ile d!atego
t
ze szerzy nienawisc, zacheca do

oszustwa i okruciehstwa, zaraza cale spoleczenstwa gniewem, lekiem,

pycha i brakiem mitosierdzia. Takie namietnosci przyslaniaja „wewnet-

rzne swiatlo", a zatem wojny, ktore je wzbudzajq i intensyfikujq, trzeba -

niezaleznie od ich bezposrednich politycznych skutkow - uwazac za kru-

cjaty majace zapewnic w tyrn swiecie zwyci^stwo duchowej ciemnosci.

Z doswiadczenia wiadomo, ze jest rzecza niebezpiecznq xastanawiac

szczegoiowe i niezmienne reguly wtaseiwego zarabiania na zycie - nie-

bezpieczna,, poniewaz wiekszosc ludzi nie widzi powodu do tego t
zebv bye

przesadnie sprawied!iwymi
f

i w rezultacie na narzucanie zbyt sztyumych
kodeksdw reaguje hipokryzja lub otwartyrn bun tern, W iradyeji chrzes-

cijanskiej, na przklad, istnieje rozroznienie mi^dzy przykazaniami obo-

wi^zujqcymi wszystkieh bez wyjatku a zaleceniami doskonalosci oho-

wia^zujacymi tylko tych, ktorzy ozuja, ze poci^ga ich catkowite wyrzecze-

nie sie 1Tswiata'\ Przykazania obejmuja^ zwykry kodeks moralny 1 nakaz
mHowania Boga z calego serca

t
z caiej sity i z catej duszy swojej, a biiz-

niego swego, jak siebie samego. Niektorzy z tych, co dokonuja, powazne-

go wysilku^ zeby bye poslusznymi temu ostatniemu i najwi^kszemu na-

kazowi t stwierdzaja, ze nie potrafia tego zrobic w peinK poki nie speinia,

zaleceh doskonalosci i nie zerwa wszelkich wiezow^acza^cych ich ze swia-

tem. Niemniej jednak ludzie sa w stanie osiagnqc te doskonatosc, ktora

prowadzi do wyzwoienia i do jednoczacego poznania Boga, nie porzuca-

jqc stanu malzenskiego i nie sprzedajac wszystkiego, co posiadaja, oraz

nie oddajac zysku ubogim. Efektywne ubostwo ^nieposiadanie piensedzy)

bynajrnniej nie jest zawsze nbostwem afektywnym (obojetnosciq na pie-

niqdze). Jeden cziowiek moze bye ubogi, ale rozpaczliwie zainteresowany

tym, co moze kupic za pieni^dze - moze bye peten pragmen, zawisci i

goizko litowac sit? nad soba.. Inny natomiast moze miec pieni^dze, ale nie

jest przywiazany ani do pieniedzy, ani do rzeczy
t
wladzy czy przywileiow,

ktore mozna kupic za pieniqdze. „Ewangeliczne ubostwo" to pot^czenie\

ubostwa efektywnegp z afektywnym; autentyczne ubostwo ducha jest I

jednak mozltwe nawet u tych t ktorzy nie sa ubodzy faktycznie. Zobaczmy /

wiec t ze problemy wdasciwego zarobkowania^ jezeli znajduja sie pod

jurysdykeja potocznego kodeksu moramego, maj^ charakter scisie osd-

bisty, Sposob. w jaki pojawia si^ dowolny problem indywidualny, oraz

istota wtaseiwego rozwiazania go zaleza, od stopnia poznania, wrazliwos-
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ei moralnej i duchowej intuicji, jakie osia,gn§ta dana jednostka. Z racji

tego nie mozna sformutowac zadnych regul, ktore miaiyby powszechne*

zastosowanie, chyba ze robi si£ to w sposob najbardziej ogolny. „Oto

moje trzy skarby - powiada Laozi. - Strzez ieh i pilnuj! Pierwszym jest

litosc, drugim umiarkowanie, a trzecim odmowa bycia pierwszym wsrod

tego, co zhajduje si^ pod niebem". A kiedy jakis obey prosi Jezusa, zeby

rozstrzygnal on spor o spadek mi^dzy nim a jego bratem, Jezus (ponie-

waz nie zna okoticznosei sprawy) bdmawia w tym przypadku przyj^cia

roll sedziego i jedynle ogolnie ostrzega przed chciwoscia.

Pewnego dnia Ga San tak pouczal swych zwolennikow: Ci, ktorzy przema-

wiaja przeciwko zabijaniu i ktorzy pragna oszezedzac zyeie wszelkieh od-

ezuwajacych is tot, maja stusznosc. Dobrze jest chronic nawet zwierzeta i

owady. Coz jednak powiedziec o tych luclziach, ktorzy zabijaja ezas, o tych,

ktorzy m'szeza bogactwo, i o tych, ktorzy rujnuja gospodarke swego spote-

czenstwa? Nie r
powinnisrny ich pominac. A co powiemy o kirns, kto gto.si

kazania, nie bedac oswieconyrn? Cztowiek taki zabija buddyzm.
Ze zbioru Slo jeden opowiesci zen

Kiedy s szlachetny Ibrahim, siedzac na swyrn tronie,

Uslyszal wrzawe, krzyki i ciezkie kroki dobiegaja.ee z dachu jego palacu.

- Ktoz tain stapa tak ciezko? - zadat sobie pytanie,

- Ktoz tam idzie? - zawotaJ przez ok no.

Straznicy, zakiopotani, pochylili gtowy i rzekli:

- To my chodzimy tu i szukamy.
- Czego szuk acie? - zapytat.

- Naszych wielbtadow - od rzekli.

- Kto kiedykolwiek szukal wielbladow na dachu domu?
- Nasladujemy ciebie - odrzekli. - Ty szukasz jednosci z Bogiem. siedzac na

tronie.

Dzelal-uddin Rumi

Sposrod wszystkieh problemow spoieoznyoh, moral nych i durhowych
problem wiadzy jest najpilniejszy i najtrudniejszy do rozwiazania. Prag-

nienie wladzy nie jest grzechem cielesnym, totez nie zna zadnego z ogra-

niczen, ktore znuzona !ub zaspokojona fizjologia narzuca zarlocznosei,

pij-ansUvti i rozpuscie. Rosnqc wraz z kazdym kolejnym zaspokojeniem,

pozadanie wladzy moze zwi^kszae sie w nieskonczonosc, nie przerywane

cielesnym zmeezemem czy choroba. Co .wi^cej, taka jest natura spote-

czenstwa, ze im wyzej jakis cztowiek wspina sie w hierarchy politycznej,

gospodarczej czy religijnej, tym wieksza ma sposobnose i mozliwosc

postugiwania sie wladza. Ale wspinaezka po hierarchicznej drabinie jest

zazwyczaj procesem powolnyrn, a cztowiek ambitny rzadko kiedy osiaga

szczyt tej drabiny w mJodym wieku. Im starszy jest czlowiek zadny wla-

dzy, tym wiecej ma on okazji do ulegania dokuczliwemu grzechowi; w
tym bardziej ciagly sposob ulega pokusom i tym bardziej olsniewajace

staja sie te pokusy. Pod tym wzgl^dem jego sytuacja rozni sie gleboko od

sytuacji rozpustnika. Ten ostatni moze nigdy nie porzueic swoieh grze-

chow, ale przynajmniej starzejac si$ stwierdza, ze grzechy opuszczaj^
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jego; pierwszy natomiast ani nie porzuca swych grzechow, ani tez one go

nie opuszczajq Zamiast przyniesc czJowiekowi z^dnemu wtadzy dobro-

ezynne zerwanie z naiogiem, starosc czesto wzmaga ten ostatni, utatwia-

ja,c zaspokojenie pragnieh na wiekszq skal^ i w spOsob bardziej widowi-

skowy. Dlatego tez - mowiae slowami Actona - „wszyscy wielcy lud^ie sa\
zii'

f

. Czy mozemy wi^e sie dziw.ic, ze dzialanie polityczfie, podj^te w zbyt
*

wielu wypadkach nie dla dobra publicznego, lecz jedynie - a przynaj-

mniej przede wszystkim - dia zaspokojenia zqdzy wtadzy zlych ludzi, tak J

czesto okazuje si$ juz to daremne, juz to wr^cz katastrofalne w sku-

tkach?

,J/etat e'est moi", powiada tyram I jest to, oczywiscie, prawdq nie tylko

w odniesieniu do autokraty znajdujaeego si^ na szczycie piramidy wla-

dzy, lecz takze w odniesieniu do wszystkich czJonkow rza^dzeicej mniej-

szosci, za pbsrednietwem ktorycb autokrata rza^dzi i ktorzy faktycznie sa,

rzeczywistymi-wJadcami narodu. Co wiecej, dopoki polityka, ktora zaspo-

kaja pragnienie wradzy
t
jakie zywi klasa rzadza,ca, przynosi sukcesy i

dopoki cena tych sukcesow nie jest zbyt wysoka. dopoty rnasy rza^dzo-

nych b.^dq czuly, ze panstwo to oni sami - oto ogromna i wspaniala pro-

jekeja z istoty swej nie nie znaczacego t1ja" jednostki. T,Maly" czJowiek

moze zaspokoic svv^ zadz? wladzy zast^pczo, poprzez dzialania imperia-

listycznego paiistwa, podobnie jak czyni to „wielki" czlowiek; rdzniea

miedzy nimi jest rozni ca stopnia, a nie rodzajn,

Nigdy nie wymyslono zadnej niezawodnej melody kontrolowania poli-

tyeznych przejawow zadzy wladzy, Skoro wladza z samej swej istoty

moze rozcia^gac si^ w nieskonczonosc, przeto nie mozna jej ogramczyc

inaczej, jak tylko przez konfrontacjtp z inna wiadz^. Sta^d kazde spofe-

czenstwo, ktore ceni sobie wolnosc - w sensie raczej rzaddw prawa niz

rza^dow opartych na interesie kiasowym lub na dekretach wiadcy - musi -

dopilnowac t by wladza jego wladcow byla podzielona, Jednosc narodowa

oznacza, ze caty narod sluzy jednemu czJowiekowi i oligarchti, na ktorej

sie ten czlowiek opiera. Zorganizowany i zrownowazony brak jednosci

jest koniecznym warunkiem wolnosci. Lojalna opozyeja Jego Krole-

wskiej Mosci jest najbardziej lojalna, poniewaz stanowi najautentyez-

niej uzyteezna, czesc kazdej milujqcej wolnosc spoJecznosei. Co wiecej,

poniewaz za^dza wladzy ma charakter czysto mental ny, a zatem jest nie-

nasycona i odporna na dzialanie choroby czy starosci, przeto zadna spo-

lecznosc, ktora ceni wolnosc, nie moze pozwolic swym wfadcom na dtugie

okresy urzedowania. Zakon kartuzow, ktorego „nigdy nie reformowano;-

poniewaz nigdy nie uiegl deformacji", swa, diugotrwa*a odpornosc na

korupejf zawdzi^czal temu, ze jego opatow wybierano tylko na okres
,

jednego roku, W starozytnym Rzyrnie ilosc wolnosci w warunkach pra-

worzqdnosci b>da odwrotnie proporcjonalna do dhigotrwatosci kadencji

wyzszych urz^dnikow. Te zasady kontrolowania zadzy wtadzy latwo jest

formutowac, ale - jak pokazuje historia - bardzo trudno wprowadzic je w
zycie. Szczegolnie trudno jest to uczynic w epoce takiej jak dzisiejsza,
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PRAWDA
Czemu paptesz o Bogu? Cokolwiek mowisz o Ni'm, jest nieprawda-

Mistrz Eckhart

W Hteraturze religijnej siowo „prawda" jest uzywane w ten sposob, ze

nie r,ozroznia sie jego przynajmniej trzech oddzielnych i bardzo od siebie

roznych znaczen. I tak, niekiedy traktuje sie je jako synonim „faktu
r

\ np.

gdy stwierdza sie, ze Bog jest Prawdq - co ma oznaczac, ze jest on pier-

wotn^ Rzeczywistoscia,. Ale wyrazriie inne znaczenie ma to slowo w

zwrooie, „czcic Boga w duehu i prawdzie", Tu oczywiseie „prawda" znaczy

tyle, co bezposrednie spostrzeganie duchowego Faktu w przeciwiehstwie

do czerpanego z drugiej reki poznania odnosz^cego sie do Rzeczywistos-

ci i formutowanego w zdaniach, przyjmowanego na mocy autorytety lub

dlatego, ze jakis wniosek wynikajacy z uprzednio uznanyeh twierdzen

jest logicznie przekonywajqcy. Istnieje wreszcte bardziej zwyczajne zna-

czenie tego siowa, a spotykamy je np. w zdaniu: „To twierdzenie jest

prawda"; zapewniamy tu
r
ze siowne symbole, z ktoryeh skiada sie to

twierdzenie, odpowiadaja, faktom, do ktoryeh sie ono odnosi. Kiedy

Mistrz Eckhart pisze, ze „cokolwiek mowisz o Bogu, jest nieprawda"', to

nie giosi. ze wszystkie twierdzenia teologiczne 53 falszywe. Jezeli w ogole

moze istniec jakas odpowiedniosc miedzy ludzkimi symbolami a boskim

faktem, pewne twierdzenia teologiczne sq prawdziwe, a to o tyle. o He

mozemy je takimi uezynic. Sam. bedac teologiem, Mistrz Eckhart z pew-

noscia zgodztlby si? z tym. Ponadto jednak Eckhart by! mistykiem. A

jako mistyk pojmowal bardzo zywo to, co nowoezesny semantyk stara sie

z takim uporem (i bezskutecznie) wbic wspotczesnym do glow - a miano-

wicie, ze siowa nie sq tym samymu co rzeczy, i ze poznanie stow dotyczq-

cych jakichs faktow w zadnym wypadku nie stanowi ekwiwalentu bez-

pdsredniego spostrzegania samych faktow. W rzeczywistosei Mistrz Eck-

hart stwierdza tylko, ze cokolwiek mozemy powiedziee o Bogu, nigdy i w
zadnych okolicznosciach nie moze bye ..prawdq" w pierwszym z dwoch

znaczen tego bardzo naduzywanego i niejednoznacznego siowa. Przez

implikacje sw. Tomasz z Akwinu twierdzil to samo, kiedy doswiadczy-

wszy kontemplacji, odmowil kontynuowania praey teolpgicznej, oswiad-

czaj^c, ze wszystko, co do tamtej jpory napisal, b'yto niby stoma w porow-

naniu z bezposrednim poznaniem, ktorego mu laskawie udzielono.

Dwiescie lat pozniej w Bagdadzie wielki mahometanski teolog Al-Ghaz-
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zali podobnie porzuci) rozwazania prawd odnosz^cych si? do Boga na

rzecz kontempLji i bezposredmej percepeji Prawdy-Faktu, przechodz^

od czysto intelektualnej dyscyptiny filozofow do moralnej i ducbowej

dy
MomS!^kS p*ynie, jest oczvwisty. Kiedykoiwiek sty^zymylub czy^

tamy o .prawdzie", zawsze powinnismy zatrzymac sie i zadac sobie pyto •

nie o tow ktoryeh z trzech wymienionych znaczen siowo jest w danym

momencie uzyvvane. Stosujqc ten prosty srodek ostroznosa (a jest to

prawdziwie cnotliwy akt intelektualnej ncziwosci), oszczedzimy sobie

wiele niepokoj^cego i calkowicie zbednego zamieszania w umysle.

P agnac przynecic slepych, Budda od meehcenta pozwoli!, by sl^
mkn?ly sie z jego ziotych ust; a odt^d niebo i ziemta peine s% sp^tanych

dzikich r6i
. Daio Kokushi

Nie ma nigdzie nie prawdziwego.

Prawdy nigdzie nie mozna zna)e?x.

Jesli mowisz, ze widzisz Prawde,

To widzenie to nie? jest prawdziwe.

Jezeli Prawcie zostawimy samej sobie,

To nie bfdzie w nici nie falHzywega gdyz sama jest Umystem.

Jesli UmysJ sain w sobie nie jest wolny od fatszu,

To nie nie jest prawdzi^; nigdzie nie rnozna znalezc Prawdy ^ ^^
W istnc^ie Budda nigdy nie gi|ii| prawdy, widzial bowiem, ze cziowiek musi

sam urzeczywistnic fe w sobie. ^^ Lamkm

Im dalej podrozujemy, tym mniej wiemy. ^^
- Postuehaj! - zawolata Malpa - Po wszystkich Wopotach ^6re nas spoty,

kaly kiedy wedrowalismv tu z Cbin, i po tym, gdy special** kazates bv

dano nam plsma, Ananda i Kasjapa dostarczyli nam Catszywy towar.M
nam nie/anisane kopte, Pytam cie, po co nam one?

~2S^

Z

"ezapisane zwoje to prawdziwe pisma. Ale dobrze rozum.em

t Sie iChin sa zbyi K»upi i ciemni, by w to uwierzyc. totez n»e mozna

zrobic nie i nnego, tylko dac im kopie zapisane.
„ ^ Cheng

,

en

Zaistc, filozofowie sq dose bystrzy, ale brak im mqdrosci, I

Co sie tvfvv innych, ci sa albo ciemni, albo dziecinni! •

Uwa^S oni, ze pusta dton zawiera cos realnego. a wskazujacy pake hm*

7a or7ediniol wskazywany. ni

PonSa" upieraja sie przy tym, ze palee jest ksiezycem, przeto wszelk.e

ich wysitki nie zdaja sic na nie.
Yoka ^.^

To. co jest znane jako nauka Buddy, nie jest nauka Buddy^
Diamentowa

- Co jest najwyzszs^ mqdrosc ia buddyzmu?

- Nie zrozumiesz jej. poki jej nie posi^dziesz. ^
IU7
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Rogh?m; nie ezyniqc Uik
f znisxcxysz energie duszy, kt6ra jesi konieczna, aby

zyc wraz z Nitn.

Sw, Jan od Krzyza

Odnalezienie, czyli poznanie, Boga na drodze dowodzenia lub za pomoca,
czegos poza sarnym Bogiem, ktory objawit sie w tobie i stai sie oczywisty,
nigdy ci si^ nie przydarzy ani tu, ani po smierci, Albowiem ani Bog, ani

niebo, ani piekto, ani diabef, ani ciato nie moze bye tnaczej dla ciebie, przez
ciebie i w tobie rozpoznane, jak tylko pr?ez ieh wtasne istnienie i przeja-

wianie si? w tobie. A wszelka udawana wiedza o ktorejs ?. tych rzeczy - poza
tym i bez tego oezywistego spostrzezenia ich narodzin w tobie - jest jedynie
taka wiedzq o nich, jak 3 ma slepiec swietle, ktorego nigdy w sobie nie

spostrzegl.

William Law
Kolejny fragment przedstawia dokonane przez wybitnogo uczonego,

znawce riauk hinduistycznych, podsurnowanie koncepeji dznany, wyzwa-
laja^cego poznania Brahman a, ezyli boskiej Podstawy

Dznana jest wieczna, powszechna, konieczna i nie jest osobowym pnzna-
niem tego czy tamtego czlowieka. Istnieje jako poznanie w sarnym Atmanie
i tkwi w nim ukryta pod wszeika awidja [mewiedzaj - jest nie do usuniecia,

choc moze bye zaciemniona, nie daje sie udowodnic, gdyz jest oczywista, nie

potrzebuje dowodu, jako ze sama stanowi podstawe potencjalnosei wszyst-
kiego. Okreslenia te zblizaja poj^cie dznany do Eckhartowskiego pojeeia

^poznania'
1

i dn nauki Augnstyna o Odwiecznej Prawdzie w duszy iudzkiej,

klora to Prawda, .sama bezposrednio pewna, stanowi podstawe wszelkiej
pewnosei i jest wiasnoscia nie tego czy tamtego, lecz „duszy".

Rudolf Otto

Estetyka jako nauka nie jest tym sarnym, co uprawianie i rozumienie
wartosci sztuki; nie jest nawet w przyblizeniu srodkiem to umozliwiajq-
cym. Jak mozna sie nauczyc delektowania sie obrazami lub stac sie dob-
rym malarzem? Z pewnoscia, nie przez ezytanie prac Benedetta Croce'go,

Maiowae uczymy sie - uprawiaja^c malarstwo, a rozumienia wartosci

obrazow uczymy sie - zwiedzajsjc galerie malarskie i ogladajac obrazy
tarn wystawione.

Nie znaczy to jednak, ze Croce i jego towarzysze, piszac swe dziela,

zmarnowali czas, Powinnismy bye im wdzieczni za wysilek, jaki wtozyli

w zbudowanie systemu mysli, za ktorego pomoca, bezposrednio spostrze-

gane znaczenie i wartosc sztuki mozna ocenic w swietle ogolnego pozna-
nia, odniesc je do innych faktow doswiadczenia i, w ten sposob i w takim
stopniu, „wyjasnic".

To, co dotyczy estetyki.'dotyezy takze teoiogii, Spekulacja teologiczna

jest cenna tyle, lie tym, ktorzy bezposrednio doswiadczyli roznych
aspektow Boga, umozliwia uksztaJtowanie dajacych sie pomyslec idei,

ktore dotycza natury boskiej Podstawy oraz natury wtasnego doswiad-
czenia Podstawy w porownaniu z innymi doswiadczeniami. Skoro juz

opracowano jak is koherentny system teoiogii, to jest on pozyteczhy
tyle, ile tych, ktorzy go studiuja, przekonywuje, ze nie ma zadnej
wewn^trznej sprzecznosci w postulacie boskiej Podstawy i ze dla tych,
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ktorzy gotowi sa spelnic pewne warunki, postulat ten m6ze stac sie urze-

czywistnionym faktem Jednakze w zadnych okolicznosciach studium

teoiogii czy przyjecie twierdzen teologicznych nie moze zajac miejsca

tego, co Law nazywa „narodzinami Boga w nas
T
', Albowiem teoria nie jest

praktyka, a slowa nie sa rzeczami, ktore oznaczaja,

Teologia, ktora znamy, zostala uksztaltowana przez wielkieb mistykow, w
szczegomoscs przez sw. Augnstyna i sw. Tomasza. Wielu innych wtetkich'

teologow - w S7cze^6lnnsri sw. Grzegorz, sw. Bernard i inni, a 7 po Suareza -

nie mialoby takicb osiagniec bez mistycznego superpoznania.

Opat Jobn Chapman

Stwierdzeniu temu mu'simy przeciwstawic poglad dra Tennanta, zgod-

nie z ktorym doswiadczenie religijne jest czyms rzeczywistym i niepow-

tarzalnym, ale nie dodaje niczego do posiadanego przez jego podmiot

poznania ostatecznej Rzeezywistosci \ zawsze musi bye interpretowane

za pomoca idei Boga, wzietej z innych zrode). Jesli przyjrzymy sie fak-

tom t
to przekonamy sie, ze oba te poglady sa

:

w pewnym stopniu stvszne,

Fakty udostepntone przez wglqd mistyczny (wraz z faktami z kregu obja-

wienia historycznego) sa racjonalizowane w kategoriach ogolnego po-

znania i staja sie podstawy teoiogii. Takze odwrotnie - istniejaca teolo-

gia, forrmdowana w kategoriach ogolnego poznania, wywiera g!eboki

wpf>^T na tych, ktorzy zy.ja zyciem duehowym, sprawiajae, ze jesli jest to

zycie na niskim poziomie dnchowosci, to zadowalaj^ si^ oni niskc^ forma

doswiadczenia. a jesli jest to zycie na poziomie wysokim, to odrzucaja,

jako nieadekwatne, doswiadczenie jakiejkotwiek formy rzeezywistosci

majace cechy, ktore nie dadza sie pogodzic z cechami, jakie ma Bog opi-

sany w ksiazkacb, W ten sposob misrycy tworzu teologie, a toologia two-

rzy mistykow. Cztowiek. ktory godzi sie z nieprawdziwym dogmatem lub

ktory dochowuje wiernosei fednemu prawdziwemu dogmatown w obfezer-

nym systemie, poswiecajac mu cala uwage i jednoczesnie zaniedbujae

inne (na przykfad wielu chrzescijan koncentruje sie wylqcznie na cz!o-

wieczenstwie Drugiej Osoby Trojcy Sw, i ignoruje Osoby Ojca i Oucba

Sw.) naraza sie na niebezpieczehstwo ograniczenia z gory swego bezpo-

sredniego spostrzegania Rzeezywistosci. W religii, podobnie jak w nau-

kach przyrodniczych. doswiadczenie jest okreslane tylko przez doswiad-

czenie, Zgubne jest przedwezesne osadzanie go, zmuszanie sie do tego,

zeby pasowalo one do narzucanej teorii, ktora albo w ogole nie odpowia-

da f'aktom, albo odpowiada tylko pewnym z nich. „Mi.e szvikaj prawdy -

pisze jeden z mistrzow zenu - a tylko przestan zywic przekonania". 1st

nieje tylko jeden sposob naprawienia skutkow wiary w^atszy^^a lub me-

pelna teologie, a jest to ten jedyny znany sposob przejscia od wiary w
nawet najprawdziwsza teologie do poznania Prafaktu - wyrzeczenie si*?

egocentryzmu, pokora i otwarcie si^ na dane Wiecznosci. Poglady sa,

czyms, co sami wytwarzamy, i co zatem rnozemy zrozumiec, sformidowac

oraz o czym rnozemy dyskutowac. Ale mowie^c slowami sw. Jana od Krzy-

za: „rozwazac przedmioty spostrzegane przez zmysly i obejmowane rozu-

iff
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mieniem to bye zadowolonym z tego, co jest mniej niz Bogiem". Jedno-
czqce poznanie Boga jest mozliwe tylko dla tych, ktorzy „przestaii zywic
przekonania", nawet takie, ktore sq,prawdziwe w takim stopniu, w jakim
prawdziwe bye mog^ zwerbalizowane abstrakeje.

W gore wiec, szlachetna duszo! Wdziej swe cizmy, ktorymi sa intelekt i

milosc, i przeskocz czesc dla swych sit mentalnyeh, przeskocz swe.rozumie-
nie i wskoez w serce Boga. w Jego skrytose, gdzie ukryta jestes przed wszel-
kirni stworzeniami.

Mistrz Eckhart
Z lampa, siowa i rozroznienia trzeba wyjsc poza sfowo i rozrozntenie i wkro*
czyc na sciezke urzeczywistmenia.

Sutra Lankavatara

Slowa „intelekr Eckhart uzywa w scholastyeznym znaezeniu bezpo-
sredniej intuicji. „Intelekt i rozum - powiada Akwinata - nie sa dwoma
wladzami, lecz roznia sie miedzy soba, tak jak doskonate rozni sie od
niedoskqnateg*. (...) Intelekt oznacza gh*bokie wnikniecie w prawde, ro-
zum zas - badanie i rozumowanie". Wlasnie kroczac raejonalna i uczu-
ciowa- drogq „slowa 1 rozroznienia", a nastepnie porzucajae }% czlowiek
jest w stanie wejse na intelektuatna, czyli intuicyjna, „sciezke urzeczy-
wistmenia", A jednak mimo ostrzezen wyglaszanyeh przez tych, ktorzy
dzieki wyrzeczeniu sie „ja" przeszli od litery do ducha i od teorii do bez~
posredniego poznania, zorganizowane Koscioiy chrzescijanskie miaty
fatalny zwyczaj mytenia srodkow z celami. Werbalne konstataeje, zawie-
rajace podejmowane przez teologie mniej lub bardziej adekwatne racjo-
nalizacje doswiadczenia, brano zbyt serio i traktowano z czeia naleznq
jedynie Faktowi, ktory zamierzaty one opisac. Wyobrazano sobie, ze jesli

Iudzie uznaja to, co lokalnie uwaza sie za poprawnej formute, to tch dusze
bedq zbawione, jesli zas tego nie uznaja, to ich dusze bedq potepione,
Dwa stowa, filioque, bye moze nie byfy jedyna przyczyna, sehizmy miedzy
Kosciotem Wschodnim a Zachodnim, ale niewqtpliwie byty do niej pre-
tekstem i casus belli'.

Przesadriq ocene slow i formul mozna uwazac za szczegolny przypa-
dek tej przesadnej oceny rzeczy doczesnych, ktora w tak fatalny sposob
charakteryzuje cbrzescijanstwo historyczne. Poznac Prawde jako Fakt i

poznac jc| tntuicyjnie,
tlw duchu i w prawdzie jako bezposrednim spotrze-

zeniu" - oto jest wyzwolenie, w tyrn tttkwi nasze wieczne zycie*\ Znajo-
mosc zwerbalizpwanych prawd, ktore symbolicznie odpowiadaja Praw^
dzie jako Faktowi o tyle, o ile moze bye ona znana lub wywnioskowana z

prawdy jako bezposredniego spostrzezenia ezy z prawdy jako objawienia
historycznego, nie oznacza zbawienia, lecz stanowi jedynie studium pew-
nej speejalnej gaJezi filozofii. Nawet najbardziej niezwyklego doswiad-
czenia jakiejs rzeczy ezy wydarzenia przebiegajqeego w czasie nigdy nie
mozna w petni ezy adekwatnie opisac za pomoea siow. Doswiadczenie
widoku nieba ezy ataku nerwoboiu jest nieprzekazywalne; w najlepszym
razie mozemy posluiyc si^ wyrazarni

,tniebieski
M
lub Mb6r w nadziei,
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ci, ktorzy nas styszq, mieli doswiadczenia podobne do naszych i dzieki

temu s^ w stanie podac wlasn^ wersje znaczenia tych wyrazow. Jednak-

ze Bog nie jest zadna. rzeczy ezy wydarzeniem zachodz^cym w czasie, a

zwi^zane z czasem stowa, ktore nie s*{ w stanie oddac sprawiedliwosci

nawet sprawom doczesnym, sq tym bardziej nieadekwatne w stosunku

do wtasciwej natury i naszego wtasnego jednocz^cego doswiadczenia

ego, co nalezy do nieporownywalnie innego porz^dku rzeczy. S^dzic, ze

Iudzie mog^ bye zbawieni dzieki studiowaniu i akceptowaniu jakiehs for-

mui to tyle, co przypuszczac, ze do Timbuktu mozna dojeehac, wodz^c

palcem po mapie Afryki. Mapy sq symbolami i nawet najlepsze z nich s$

symbolami niedokladnytni j niedoskonaiymi. Ale dla kazdego, kto na-

prawde chce dotrzec do wyznaczonego miejsca przezn&czenia, mapa jest

konieczna i pozyteczna, poniewaz wskazuje kierunek, w ktorym podroz-

nik powinien wyruszyc, i drogi, ktore powinien wybierac,

W pozniejszej filozofii buddyjskiej sJowa uwazano za jeden z pierwszo-

rzednycb czynnikow determinujqeych tworczq ewolucj<? istot ludzkich .
W

filozofii tej rozroznia sie piec kategorii bytu: nazwe, przejaw, rozroznie-

nie, wlasciwe poznanie i tTtakosc
1

'. Trzy pierwsze t^cze^ sie ze ziem f dwa
ostatnie - z dobrem. Przejawy sa^ rozrozntane przez organy zmyslow, a

nastepnie reifikowane przez mazwamie, tak ze slowa foierze sie za rzeczy,

a symbo3e wykorzystuje jako miar^ rzeczywistosci. Zgodnie z tym pogl^-

dem
t
jezyk jest gtownym zrodJem poczueia odrebisosci i bluznierczej idei

indywidualnej samow/st^rczalno^ci- z nieuchronnie wynikajqcymi %

niej: pozadaniem, z?iwisc\$, za^dz^ wtadzy, gniewern i okrucienstwem. A z

tych zlyeb namietnosci wyrasta koniecznosc przedluzanej i powtarzanej

w nieskonczonosc odrebnej egzystencji w tych samych samouwiec^nia-

j£jcych sie zewnetrznych warunkach nienasycenia i zaslepionej namiet-

nosci. Jedynym wyjsciem z tej sytuacji jest tworczy akt woli wspomaga-r

ny przez ?aske Buddy i prowadz^cy przez wyrzeczenie sie ,ja" do w!ascit

wego poznania, na ktore skladaj^ si^ m.in. wtasciwa ocena nazw, przeja-

wow i rozroznieh, W akcie wtasciwego poznania i dzieki niemu czlowtek

uwalnia sie od zaslepiajs^cej iluzji tfja" (
i opierajqc sie pokusie zanegowa-

nia swiata w stanie przedwczesnej i jednostronnej ekstazy lub zaafirmo-

wania go sposobem zycia wiasciwym przecietnernu czlowiekowi f
w kon-

cu osiqga przemieniaja.ca. swiadomosc tego
r
ze samsara i nirwana s^ led*

nym, dochodzi do jednocz^cego spostrzezenia czystej „takosci" ™ osta-

tecznej Podstawy, na ktora, mozna tylko wskaza?, ale ktorej nigdy nie

mozna adekwatnie opisac za pomocq werbalnyeh symboll

W zwi^zku z mahajanistycznym pogla^dem, ze stowa odgrywaj^ wa^n^,

a nawet tworczy role w rozwoju nieodrodzonej natury ludzkiej, wspom-
nijmy argumenty Hume'a przeciw realnosci przyczynowosci. Argumen-

tacja ta zaczyna si^ od tezy, ze wszystkie wydarzenia s^ „nie powi^zane i

odrebne** od siebie, i z bezbledna^ logik^ prowadzi do wniosku, zgodnie z
' ktorym uporz^dkowana mysl ezy celowe dzialanie jest calkowitym non-

sensem. Bt^d tego rozumowania - jak pokazai profesor Stout - tkwi we
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wst?pnym zatozeniu. Kiedy zapytamy, co sktonito Hume'a do tego
t
zeby

w tak dziwaezny i nierealistyezny sposob przyjqc, iz wydarzenia s^ „nie

powiazane i odr?hne" od siebie, to zohaczymy, ze jedynym powodem,
ktory kazal mu zaprzeczyc bezposredniemu doswiadczenm, by} fakt, iz

rzeczy i wydarzenia sq w naszej mysli reprezentowane symbolicznie

przez rzeczowniki, czasowniki oraz przyrniotniki i ze slowa te s§ „nie

powiazane i odr?hne" od siebie w sposob, w jaki sq odr?bne wydarzenia i

rzeczy
t ktore one symbolizujq. Bior^c za miar? rzeczy slowa, zamiast

poslugiwae si? rzeczami jako miarq slow, Hume narzucil continuum fak-

tyeznego doswiadczenia nieciqgty, abstrakcyjny i -- by tak rzec - puenty-

listyczny charakter j?zyka
T
co doprowadzilo do nieslychanie paradoksa-

lnych skutkow, ktore wszyscy znamy, W ogromnej wi?kszosci ludzie nie

s^ filozofami i wcale nie troszczq si? o konsekwencj? w mysleniu i dzia-

ianiu, I tak, w pewnych okolicznosciach uwazaj^ oni za rzecz oczywistfy

ze wydarzenia nie'sq „nie powiazane i odr?bne" od siebie, lecz wspotist-

niejq lub nastepuj^ po sobie w granicach zorganizowanego i organizujq-

cego poia kosmicznej catosci, Ale przy innych okazjach, kiedy poglqd

przeciwny bardziej odpowiada ich nami?tnosciom czy interesom, calko-

wicie nieswiadomie przyjmujq stanowisko Hume'a i traktuj^ wydarze-

nia tak, jakby byty niezalezne od siebie i reszty swiata -- niezalezne niby

stow a, ktore je syroholizujc|. Jest to na ogol prawdq w odniesieniu do
wszystkich wydarzeh odnosz^cyeh si? do „ja

,!

. Reifikujqc 1(nie powiazane

i odr?bne" nazwy, rowniez rzeczy traktujemy jako nie powiazane i odr?b-

ne - nie podporzadkowane prawu, nie ohj?te sieci^ reiacji, ktora w rze-

czywistosci w tak oczywisty sposob wi^ze je ze srodowiskiem fizycznym,

spolecznym i duchowym. Przekonanie, ze nie ma zwi^zkow przyczyno-

wych w naturze i organieznych powi^zah mi?dzy wydarzeniami i rzeeza-

mi w zyciu innych ludzi, uwazamy za absurdalne, ale jednoczesnie przyj-

mujemy za aksjomat, ze nasze wtasne swi?te J a" jest t,nie powiqzane i

odr?bne" od wszechswiata, zeisamo dla siebie jest prawem ponad morai-

ne dharmfy a nawet - pod wieloma wzgl?dami - ponad naturalnym pra-

wem przyezynowosci, Zarowno w buddyzmie, jak i w katolicyzmie mni-

chow i mniszki zachecano do imikania zaimka osobowego i do mowienia
o sobie za pomoc^ omowieh, ktore wyraznie wskazywaly na ich realny

zwiqzek z kosmicznq rzeezywistosciq i z icb bliznimi. Ostroznosc ta byla

przejawem m^drosci. Nasze reakeje na znane slowa s^ odruchami wa~

rimkowymi, Zmiemajejc bodziec mozemy zmienic reakcj?. Bez dzwonka
Pawfowa nie ma slinotoku; oto nie ma mowienia bez konca J a" i

T
,moj",

nie ma czysto automatycznego i bezmyslnego egoizmu. Kiedy jak is

mnich nie mowi o sobie „ja" lecz „ten grzesznik" lub ?yten stuga-darmoz-

jad", to przestaje swa „nie powiqzanq i odr^bnq" sobistosc brae za cos

oczywistego i uswiadamia sobie swoj realny organiczny zwiqzek z Bo-

giem i ze swymi bliznimi.

W praktyce uzywamy stow do innych celow niz formulowanie stwier-

dzen o faktach. Bardzo cze-sto uzywamy ich retorycznie, aby wzbudzic

nami^tnosci, a wol^ skierowac ku jakiemuspoz^danemu dzialaniu, Nie*

kiedy takze uzywamy slow dla celow poetyckich, to jest w ten sposob, ze:

poza stwierdzaniem o jakichs realnych lub wyobrazonych rzeczach i

wydarzeniach tudziez poza retorycznym odwolywaniem si? do woli i

nami^tnosci, stowa sprawiaj^ rowniez, iz czytaj^cy uswiadamia sobie ich

pi^kno. Pi^kno w sztuce lub w naturze wynika ze zwi^zkow mie^dzy rze-

ezami, ktore same w sobie nie s£\ pi^kne. Na przyktad nie ma nie pie-kne-

go w wyrazach „czas" czy (Jzgtoska*\ Jezeli jednak uzyje sie ich w takim

zwrocie, jak t .az do ostatniej zgtoski utrwalonego czasu", to rel^cja mi^
dzy dzwiekami slow, ktore si? nan skladaj^, mi^dzy naszymi koncepcia-

mi rzeczy, ktore one symbolizuj^ i mi^dzy siatkami skojarzen, jakimi

obcisjzone jest kazde slowo i zwrot jako calosc - postrzegana b^dzie dzi^

ki bezposredniej intuicji jako pi^kna,

Nie trzeba wiele mowic o retorycznym wykorzystaniu slow. Istnieje

retoryka w dobrych sprawach i retoryka w sprawach zfych - retoryka

wzgl^dnie wierna {aktom, retoryka poruszaj^ca uczucia Judzi, a takze

retoryka b?daca nieswiadomym lub rozmysJnym ktamstwem, Uczenie

si? dostrzegania roznic mi?dzy poszczegolnymi rodzajami retoryki nale-

zy do istoty moralnosci intelektualnej; a moralnosc ta stanowi konieczny

warunek wst?pny zycia duchowego, to znaczy prowadzi do opanowania
woli oraz pilnowania wiasnego serea i j?zyka.

Musimy teraz rozwazyc trudniejszy problem. W jaki sposob wykorzy-

stanie slow w celach poetyckich mozna powi^zac z zyciem. duchowym? (A

oczywiscie to, co dotyczy poetyekiego wykorzystania stow, dotyczy w
takim samym stopniu poslugiwania si? barwnikami w celach malar-

skich, dzwi?kami w celach muzycznych i glinq lub kamieniem w celach

rzezbiarskich - krotko mowiqc, dotyczy wszystkich sztuk.)

„Pi?kno jest prawdej, prawda - pieknem". Ale T niestety, Keats nie po-

trafil sprecyzowac, w ktorym z glownych znaczeh uzywal slowa „praw-

da", Pewni krytycy przyj?li, ze uzywal go w trzecim ze znaczeh wymie-
nionych na poczqtku teg'o rozdzialu, totez uznali ten aforyzm za bezsen-

sowny. Zn + H2SO4 - ZnSO + H2, Jest to prawda w trzecim znaczeniu

tego slowa - i wyraznie fca prawda nie jest identyczna z pieknem. Ale

wyraznie tez Keats nie mowil o tym rodzaju „prawdy". Postugiwal si?

tym slowem przede wszystkim w jego pierwszym sensie, jako synoni-

mem JEaktu", a wtornie w znaczeniu, jakie ma ono w zdaniu sw Jana:

fT
Czcic Boga w prawdzie". Jego zdanie zatem ma dwa znaczenia: „Pi?kno

jest Prafaktem, a Prafakt jest Pieknem, zasadq wszystkich poszczegol-

nych rodzajow pi?kna" oraz: „Pi?kno jest bezposrednim doswiadcze-

niam, a to bezposrednie doswiadczenie jest tozsame z Pieknem jako

Zasadq, Pi?knem jako Prafaktem", Pierwsze z tych stwierdzen pozostaje

w pelnej zgodzie 2 naukami filozofii wieczystej. Wsrod trbjc, przez ktore

objawia si? niewypowiedziana Jednia, jest takze trojea Dobra, Prawdy i

Pi?kna. Pi?kno spostrzegamy w samych harmonijnie po sobie nast?p\a-

j^cych odst?pach pomiedzy czesciami catoseL W tym kontekscie bosk^

114 115



xm ji mm m piimm ¥TW
Podstawe mozna paradoksalnie zdefiniowac jako Czysty Odstep. nieza-
lezny od tego, co jest od siebie oddzielone i zbarmonizowane w obrebie
totalnosci.

Przedstawiciele filozofii wieczystej z pewnoscia nie zgodziliby sie z

twierdzeniem Keatsa w jego wtornym znaczeniu. Doswiadczenie piekna
w sztuce lub w naturze moze bye jakosciowo pokrewne bezposredniemu,
jednoczacemu doswiadczeniu boskiej Podstawy.ezyli Bostwa, jednakze z

doswiadczeniem tym nie jest tozsame, a poszczegnlne ptekno doswiad-
czane jako fakt, choc ma swoj udziat w pewnego rodzaju naturze boskiej,
jest dose dalekie od Bostwa, Percepcje Rzeczywi.stosei u poety, milosnika
natury, estety sa anatogiczne do tych, jakie sa dane wyrzekajacemu sie

swego ,ja" kontemplatykowi, poniewaz jednak wszyscy oni nie zadali
sobie trudu, zeby cafkowicie wyrzec sie swego „ja'\ przeto nie sa w stanie
poznac boskiego Piekna w jego pelni, takiego jakie jest ono samo w
sobie. Poeta rodzi sie ze zdolnoscia porzadkowania slow w taki sposob, ze
cos z gracji i inspiracji, ktore otrzymal, moze zostar odezute przez innycb
iudzi, by tak rzec, miedzy wierszami jego poezji. Jest to wielki i cenny
dar; jesli jednak poeta zadowala sie tym darem, jesii trwa w czci dla
piekna w sztuce i w naturze, nie stajac sie zdolnym (dzieki wyrzeczeniu
sie swego „ja") do spostrzegania Piekna takiego, jakie ono jest w boskiej
Podstaw ie, to jest tylko batwoehwa lea. Wprawdzie jego bahvochwalstwo
nalezy do najbardziej wartosciowych z tych, do jakich ludzie sa zdolni,

jednakze pozostaje bahvochwalstwem.
Doswiadczenie piekna jest czyms czystym, objawia sie sumo, skladti sie na
nie tak rado.se, jak i swiadomose, jest wolne od domieszki jakiegokolwiek
innego spostrzegania, jest bliznim bra tern doswiadezenia mislyoznego. a

samo jego zycie jest nadzmysiowym cudem, Ciesza sie nim ri, ktorzy po
siedli jego znajomosc w tozsamosci, albowiem form a Bog a sama jest rados-
cia, prav. ktora sie ja poznaje.

Wiswanata

Kolejny eytat jest ostatnim utworem pewnej mnis/ki zenu, ktora w
mlodosci slyno la z urody i by la doskonala poetka,

Szescdziesiat szesc razy oczy te widzialy zmienne seeny jesieni.

Fowled ziaiarn \w>. dose o swietle ksiezyea.

Nie pros mnic vvieeej.

Posluchaj tylko glosu sosen i cedrow, gdy wiatr ntmi nie porusza.

Ryo Nen

Cisze pod drzewami, ktorymi nie porusza wiatr, Mallarme nazwalby
creux neant musicietj. Ale muzyka, ktorej poeta sluehal, byla wylacznie

zjawiskiem estetycznyrn \ wyobrazonym, natomiast to, na eo otwiera sie

kontemplatyk, ktory u nicestwif swe ,4a", jest ezysta, „takoscia'\ „Zaeho-

waj bezrucb i ivied z, ze jestem Bogiem".
Ta prawda trzeba zvc, a nie tylko glosic ia ustami.

Naprawde. nie mozna sie spierac o te nauke;

Wszelkie s.pory z pewnoscia przecza jej inter»cjorn.

Nauki powodujace spory same prowadza do na rodzi n i ymiei'CL

Fiui Neng
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Precz wi^c z fikejami i dziaianiern rozurau dyskursywnego, argumentamt
albo za chrzescijanstwem, albo przeciw niemut S^ to tylko rozwydrzone
humory umystu

r ktory nie nie wie o Bogu i o swej naturze i kondyeji,
Smierc i zycie to jedyne rzeczy, o ktore chodzi; zycie to Bog zyjacy i dzia-
tajaey w duszy, smierc zas to dusza zyjqca i dziatajqca zgodnie ze zmystami
i rozumem zwierzecego cta^a i krwi, Zarowno to zycie t jak i ta smierd maja,
swdj wlasny rozwoj, wyrastaja.c z wtasnego nasienia w nas

f
nie tak jak

mowi i kieruje ruchliwy rozum t lecz tak jak serce zwraca si^ albo do jedne-
go

(
albo do drugiego.

William Law
Czy mog^ wyjasnic, kirn jest Przyjaciel, komus, dla kogo On nie jest Przy-
jacielem?

Dzelal-uddin Rumi
Kiedy matka wola do swego dziecka przy piersi:

Chodz, synku, jestem twoja^ matkqf,

To czy dziecko odpowie jej: O matko, daj mi dbwod,
k

2e znajd^ pokrzepienie, ssa^c twoje mleko?
Dzelal-uddin Rumi

Wielkie prawdy nie podbijaja, sere ludu. A teraz, kiedy caly swiat jest w
bl^dzie^ jakze ja, choc znam prawdziwa, ^ciezk^, mam prowadzic ludzi? Gdy-
bym wiedziai, ze nie moze mi si$ to powiese, a mimo to probowal si\B[ osi^g-

na,c sukees
f
to byloby to tylko jeszcze jednym zrodlem bi^du, Ljepiej wi^c

zaniechac tego i nie daiyc do tego. Jesli jednak nie bexk* do tego d^zyt, to

kto to uczyni?

Zhuangzi

Do wyjscia z trudnej sytuacji, o ktorej mowi Zhuangzi, prowadzi jedy-
nie droga mitosei, pokoju i radosci. Tylko ci, po ktorych widac, ze, chocby
w malym stopniu

t
posiedli owoce Ducha, moga, przekonae innyeh, ze war-

to zyc zyciem duchowym. Argumenty i spor s$ tu niemal bezuzyteczne;
co wi^cej

T w wielu wypadkach sa^ zdecydowanie szkodliwe. Ale oczywis-
cie, szczegolnie trudno jest zgodzic si^ na to inteligentnym ludziom obda-
rzonym talentem do budowania sylogizmow i do sarkazmu. Milton nie*

wejtpliwie' szczerze wierzyJ, ze pracuje dla prawdy, sprawiedliwosci i

chwaly Bozej, kiedy .stekiem obelg obrzucal wrogow swego vtlubionego
dyktatora i swego ulubionego gatunku nonkonformizmu. W rzeczywis-
tosci oczywiscie i on, i inni polemisci XVI i XVII wieku wyrzqdzili tylko
szkod^ prawdziwej religii, o ktorq po tej czy po innej stronie walczyli z

uczonosciq i pomystowosci^ oraz brakiem umiaru w doborze obelzywych
siow. Kolejne polemiki trwaly

r
przerywane niekiedy przeblyskami swia-

domosci, przez okoto dwieseie lat: papisci spierali si^ z a.ntypapistarm
t

protestanci z innymi protestantami, jezuici z kwietystami i jansenistami,
Kiedy wrzawa tych sporow w koncu ucichta, chrzescijaristwo (ktore, jak
kazda inna religia, moze przetrwac jedynie pod warunkiem, ze wydaje
owoce Ducha) byto prawie martwe; rzeczywistq religiq wi^kszosci \¥y-

ksztatconych Europejczykow byto teraz nacjonalistyczne bafwochwals-
two: W XVIII wieku zdawaio sif, ze ten rozwoj ba!wochwalstwa jest po
okrucienstwach popetnionych w imi^ chrzescijanstwa przez Wallenstei-

117

iilimuiijmmiijju..;:n...ji„.. .aiiUittiiiitiiilUtiUllltiiUiitiU Kii.iililii/iihM.auiHiiiLimiiiiiiii; itmUiaiiihtimthiiituiittbltu^tttii^thtiuiiiiiUttiiUiiiiMtM^



Illtilililllljl
I lllll

III!}

lilillL jHr. hIIiIL

na i Till/ego - zmiana^ na lepsze, Byto tak, poniewaz klasy rzqdzqce

doszly do wniosku, ze okropnosci wojen religijnych nie powinny sie pow-

torzyc - celowo tegodzily polityke sify i hofdowaly obyczajom godnym

czlowieka honorowego. Symptomy tej postawy mozna bylo jeszcze zaob-

serwowac podczas wojen napoleonskich i wojny krymskiej. Ale Molochy

nacjonalizmu stopniowo pozarty osiemnastowieczny ideal W ezasie pier-

wszej i drugiej wojny swiatowej bylismy jui swiadkami totalnej elimina-

cji dawnych hamulcow i powsciajliwosci. Rezultaty politycznego batwo-

chwaistwa manifestowaly sie bez zadnych ograniczer), jakie moglby im

narzucic humanistyczny honor i etykieta, czy tez religia transcendental-

na. Przez swe rriordercze spory o stowa, formy organizacji, pieniadze i

wladze, chrzescijanstwo historyczne spemilo dziefo samozniszczenia, do

ktorego tak tragieznie przyezyntfo sie jego przesadne zanbsorbowanie

rzeczami doczesnymi, przejawiajqee sie od samego poczeutku.

Sprzedaj swoj 'spryt i kup zdziwienie;

Spryt bowiem to tylko mniemame, zdziwienie zas to intuicja.

Dzelal-uddin Rumi

Rozum jest niby urzednik, kiedy pojawia si^ Krol;

Urzednik traei wtedy swa, xvtadze i kryje sie.

Rozum jest cieniem rzucanym przez Boga
t
Bog zas jest stoncem.

Uzelal-uddin Rumi

Istoty nierozurnne nie ogladajq sie za siebie ani nie patrzq w przysz-

losc, lecz zyjq w zwierzecej wiecznosci nieustarmego „teraz"; instynkt

stanowi o ieb zwierzecym wdzieku i nieustannym natchnieniu. Nigdy nie

zaznaja^ tez pokusy, by zyc inaczej niz w barmomi ze swq wtasn^ zwie-

rzecc\ dharma, czyli prawem immanentnym. Dzieki swym zdolnosciom

rozumowania i narzedziu rozumu, jakim jest jezyk, czlowiek (w swej czy-

sto ludzkiej kondycji) zyje nostalgieznie, w napieciu i z nadziej^, zarow-

no w przeszlosci i przysziosci, jak i w teraznicjszosci; nie ma instynktow,

ktore powiedzialyby mu, co robic; musi polegac raczej na osobistej pomy-

slowosci niz na inspiracji pochodzacej od boskiej natury rzeczy; znajduje

sie w sytuacji chronicznej wojny dornowej, jakq tocza^ w nim namietnosci

i roztropnosc, a na wyzszym poziomie, swiadornosfc i wrazliwosc moralna,

egotyzm i switajaca duchowosc. Ale ta
, T
mecz^ca kondycja ludzkosci" jest

nieodzownym warunkiem wstepnym oswiecenia i wyzwolenia, Czlowiek

musi zyc w ezasie, aby bye w stanie postepowac ku wiecznosci, juz nie na

pozioniie zwierzecym, iecz duchowym; musi bye swiadom siebie jako

odrebnego „ja
ft

f
aby bye w stanie swiadomie przekraczae sw*} odrebnq

sobistose; musi on waiczyc z nizszym Ja", aby moc utozsamic sie z tym

wyzszym ,.ja
,f w sobie, ktore jest pokrewne boskiemu Nie^ja; i wreszeze

musi on wykorzystac swa^ pomyslowosc, tak aby wyjsc poza nia^, ku „in-

telektualnej wizji Prawdy", ku bezposredniemu, jednoczacemu poznaniu

boskiej Podstawy. Rozum i jego dzieta T1
nie st\ i nie mogq bye bezposred-

. nim. srodkiem unii z Bogiem". Bezposrednim srodkiem jest „intelekt" w
scholastycznym znaczeniu tego slowa, czyli duch, W ostatecznym rozra-
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chunku sensem i celem rozumu jest stworzenie wewnetrznych i zewnet-

rznych warunkow sprzyjajqeych jego wiasnej transfiguracji przez du

cha. Jest on iampa^, dzie,ki ktore j znajdujemy drog^ do wyjseia poza sie-

bie, Widzimy wiec, ze jako srodek wskazuj^cy na bezposredni srodek do

Celu, rozumowanie dyskursywne ma ogromnq wartosc, Jesli jednak *w

naszej pysze i szalenstwie traktujemy pomyslowosc jako bezposredni

srodek do boskiego Celu (jak to czynito i daiej czyni wielu ludzi religij-

nych) lub jesli, neguj^c istnienie odwiecznego Celu, uwazamy ja, zarazem

za srodek Postepu i jego eel ci^gle oddalaja.cy sie w ezasie, to pomysto-

wosc staje sie wrogiem, zrod^em ducbowej slepoty
T
ztem moralnym i spo-

ieezne^ katastrofa^ W zadnym okresie dziejow nie oeeniono pomyslowosci

tak wysoko ezy tez nie trenowano jej w pewnych dziedzinach tak po-

wszechnie i tak skutecznie, jak to sie dzieje w naszych czasacb. I nigdy

nie ceniono mniej
ri
mtelektualtiej" wizji i duchowosci, ani tez nie poszu-

kiwano w mniejszym stopniu i bardziej niepowaznie tego celu, do ktore-

go sq one najblizszym srodkiem. Poniewaz technika si^ rozwija, przeto

wyobrazamy sobie, ze dokonujemy odpowiedniego postepu we wszyst

kim; poniewaz posiedHsmy znaczqca^ wtadze nad naturq nieozywion^,

zywimy przekonanie, iz jestesmy samowystarczalni i ze jestesmy pana-

mi naszego losu i stern ikami naszych dusz; i poniewaz pom'ysJowosc data

nam technike i wHadze, wierzymy wbrew wszelkim dowodom swiadcza

cym o ezyms przeciwnym, ze wystarczy, jesli w coraz bardziej systema-

tyezny sposob bedziemy coraz bardziej pomystowi, aby moc zbudowac

iad spoteezny, ustanowic pokoj miedzy narodami i uzyskae osobiste

szczescie. ^

W niezwykfym areydziele Wu Cheng'ena (tak doskonale przelozonym

przez pana Arthura Waleya) znajdujemy epizod, zarazem komiczny i gle-

boki
t
w ktorym Matpa (ktora w tej alegorii jest wcieleniem ludzkiej

pomyslowosci) dostaje sie do nieba i tarn sprawia tyle k!opotow, ze w
koncu trzeba wezwac Budde, zeby doszedt z ni^ do iadu. Calosc konczy

nastepuj^cy fragment:

- Ide z toba, o zaklad - powiedzia? Budda. ™ Jesli naprawde jestes sprytna, to

przeskocz dJoh moiej prawej reki- Jesli ci sie to uda t powiem Nefrytowemu
Cesarzowi, zeby zamieszkai ze mnq w Zachodnim Raju t

a ty od razu zasia^

dziesz na jego tronie, Jesli jednak ci si^ to nie uda f to wrocisz na Ziemie i

bedziesz tarn odprawiala pokute przez wiele kalp, zanim wrocisz do mnie z

calej twoja, gadaninq-
- Ten Budda - pomyslafa sobie Matpa - jest calkowitym gtupcem. Potrafie

skakac na odlegfosc stu osmiu tysiecy mil, a jego dton. nie moze miec wi^cej

niz osiem caii diugosci. Jak to moz!iwe
r
zebym nie potrafita jej przesko-

czyc?
- Jestes pewien, ze potrafisz to dla mnie zrobic? - zapytala Malpa<
- Oczywiscie - odparl Budda,

Wyciqgna^l prawq r^ke, ktora miaia wielkosc liscia lotosu. Matpa zaiozyla

swa, palke za ucho i skoczyla, jak daleko tylko mogta.
- Bardzo dobrze - powiedziaJa do siebie. - Pojdzie to iatwo. Przelatywa*a
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tak szybko, ze byia prawie niewidzialna, i Budda, ktory obserwowat j^
okiem ma_drosci

f
widziat jedynie wirujace powietrze,

W koricu Malpa dotarta do pieciu rozowych kolumn wznosz^cych sie w
gore.

- Jestem na koncu swiata - powiedziala do siebie. - Teraz wystarczy mi
wroctc do Buddy i zazadac naleznej mi nagrody. Tron Cesarza jest moj,
- Ale chwileczke - powiedziata po chwili. - Lepiej bedzie, jesli zostawie tu

swiadectwo mojego pobytu na wypadek jakichs trudnosci z Budda,.

Wyrwaia wtos ze swej siersci i chuchnela nan magicznym oddechem,
wolnjqc:
- Zmien sie!

Wtos natythmiast zmienil sie w pedzelek nasycony clezkim atramentem
i Matpa napisata na cokole srodkowej kolumny te oto stowa: „Wielki Me-
drzec Howny Niebu dotar! az tutaj". A potem, zeby pokazac brak szacunku,
oddaia moez w dolnej czesci pierwszej kolumny i przekozioJkowaia tarn,

ska,d przybyla. Stoj^c na dtoni Buddy, rzekfa:

- A wiec'bytam tarn i wrociiam, Mozesz teraz powiedziec Nefrytowemu
Cesarzowi, zeby przekazal mi palace niebiariskie.

- Ty smierdza^ca malpo - powiedzial Budda. - Przez caly czas znajdowaJas
sie na dloni mojej reki. *

- Mylisz Pie calkowicie ~ rzekta Matpa. - Doleciatam na koniec swiata, gdzie

widziatam piec kolumn barwy ctaia, ktore wznosify sie ku niebu, Napisaiam
cos na jednej z nich. Jesli chcesz, to cie tarn zabiore i pokaze ci to.

- Nie ma potrzeby - powiedziai Budda. - Tylko przyjrzyj sie mojej dloni,

Matpa spojrzala na dlori Buddy swymi gorejacymt, stalowymi oczami i w
dolnej czesei srodkowego palca prawej reki Buddy ujrzaSa napisane tarn

slowa: „Wielkt Medrzec Rowny Niebu dotarl az tutaj". A z miejsca miedzy
kciukiem a wskazujacym palcem dobiegla ja won wiasnej uryny.

Z Maipy
I tak, oddawszy z triumfem mocz na wyci^gniet^ reke Mqdrosci, Malpa

w nas otiwraca si§, peina napuszonej pewnosci siebie, \ wyrusza, zeby
przeksztaicic swiat ludzi i rzeczy w cos blizszego pragnieniom jej serca,

Czasami jej inteneje s^ dobre, czasami swadomie zte. Ale jakiekolwiek
by by*y skutki dzialan podjetych przez chocby najbardziej olsniewajqeq
pomysiowosc, jesli nie jest ona oswiecona przez boske% nature rzeczy,

jesli nie jest podporz^dkowana duchowi, skutki te sq na ogoi zte. Zwy~
czaje jezykowe dowodzq, ze ludzkosc z reguty dobrze to rozumiala.
„Sprytny" [cunning] i „m^dry zyciowo*' \ canny] to tyle, co ^znajqcy sie na
czyms" [knowing], a te trzy okreslenia fiormulujq mniej lub bardziej nie-

korzystny se^d moralny o tych
t
do ktorych sie stosujq. „Zdanie" [conceit]

to tyle
r
co

T)koncepcja" [concept), ale tym, co umyst czlowieka pojmuje
(koncypuje) najlepiej, jest najwyzsza wartosc jego wtasnego „ja". „Jedzo-

waty" [shrewd] - przymiotnikowa forma od „jedzy" \shrewl oznaczajqca
kogos zlosliwego - Iqczy sie z czasownikiem Jta bodaj cie

M
[beshrew], tj. z

przeklenstwem, ale dzis jest stosowana jako dose w^tpliwy kompJement,
okreslaj^cy przebiegiych ludzi interesu i prawnikow. Czarodzieje [wi-

zards] $q tak nazywani, poniewaz s^ ma^drzy [ wise] - oczywiscie w takim
sensie, w jakim m^dry jest w amerykanskim slangu

f(
mqdrala" [wise
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guy]. Odwrotnie, idiote [idiot] nazywano kiedys powszechnie niewinnym

[innocent]. „To rozumienie slowa ^iewinny' - powiada Richard Trench -

zaktada, ze zadawanie ran i czynienie szkod jest glownym zaj^ciem, w
trakcie ktorego ludzie wykorzystujai swe zdolnosci umysJowe, ze tarn,

gdzie sq m^drzy r
najczesciej s^ oni tacy po to, zeby czynic zfo". Tymcza-

sem jest rzeczq oczywist^ ze pomyslowosc i nagromadzona wiedza sq

nieodzowne, ale zawsze jako srodek do najwazniejszego srodka, a nigdy

jako najblizszy srodek lub, co jest jeszcze gorsze t jako eel sam w sobie +

Quid faceret eruditio sine dilectione? - pyta sw. Bernard z Clairvaux.

Inflaret Quid, absque eruditione dilectio? Erraret Co uczonosc czyni bez

mitosci? Nadyma. A milosc bez uczonosci? Btqdzi.

Ludzie ksztaltujq Boga na swoje podobienstwo.
Platonik John Smith

Umysly ludzi spostrzegaja^ przyczyny wtorne,

Ale jedynie prorocy spostrzegaja, dziatanie Pierwszej Przyczyny',

Dzelal-uddin Wnrm

Ilosc i rodzaj wiedzy, jakq nabywamy, zalezy przede wszystkim od

naszej woli, a ponadto od naszej struktury psychofizycznej i modyfikacji

nairzuconych jej przez srodowisko i nasz wtasny wybor. I tak t
profesor

Burkitt wskazai, ze tarn, gdzie chodzi o odkryeia techniczaie, „istotnym

czynnikiem byty pragnienia czlowaeka, Kiedy tylko czegos zdecydowanie

sie pragnie, wytwarza sie to raz po raz w bardzo kr6tkim czasien« Odwrot-

nie, nie nie nauczy Buszmenow z Afryki Poludniowej siae czy pasc bydlo.

Po prostu tego nie pragn^". To samo dotyczy odkryc etycznych i ducho-

wych. „Jestescie tak swieci, jak tylko chcecie bye swieei" ~ to zdanie jest

mottem
t
ktore Ruysbroeck dal pewnym studentom, kiedy go odwiedzili, I

mogty dodac: ff
Mozecie zatem poznac Rzeczywistosc o tyle, o ile chcecie

jq poznac", pozrianie bowiem istnieje w poznajqeym odpowiednio do spo-

sobu jego istnienia, a sposob ten pod pewnymi najwazniejszymi wzgle-

dami podlega kontroli poznajEjcego. Wyzwalaj^ce poznanie Boga przy-

chodzi do ludzi czystego serca i ubogich duchem, a chociaz osi^gniecie

takiej czystosci i takiego ubostwa jest ogromnie trudne, to jednak mog^
je osiqgna^c wszyscy.

Co wiecej, powiedzia!a t
ze jesli ktos chcialby osi^gn^c czystosc umyslu, to

musialby calkowicie powstrzymac sie od jakiegokolwiek sa^du o swym bliz-

nim i od wszelkich proznych rozmow o jego prowadzeniu sie. W stworze-

niach nalezy zawsze szukac tylko woli Boga, Z wielk^ sil^ podkresliJa: ^
zadnyeh powodow nie nalezy sa,dzic czynow stworzen ani ich motywr6w.

Jesli nawet widzimy, ze faktycznie zostaje popemiony grzech, nie powinni-

smy go osadzae, lecz zywie swiete i szczere wspotczucie i ofiarowac je Boga
z pokor^ i poboznq modlitwa/'.

Z Testamentu sw. Katarzyny ze Sieny,

spisanego przez Tommaso di Petra

To caikowite powstrzymanie sie od osqdzania naszych bltznich jest

tylko jednym z warunkow wewnetrznej czystosci. Inne opisalismy juz w
rozdziale poswieconym umartwianiu sie.
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Uczenie si? polega na dodawaniu czegos nowego do swych zapa'sow dzien
po dniu. Praktyka tao polega na odejmowaniu czegos kazdego dnia; odej
mowaniu i ponownym odejmowaniu, az osiajjnie sie bezezynnosc.

Wfasnie bowiern bezczynnosc samowoli i egocentrycznej pomyslowos-
ci umozliwia aktywnose w obrebie oproznionej i oczyszczonej duszy,
cechujqcej sie wieczysta_ „takoscia/\ A ktedy poznajemy wiecznosc na
wyzynach naszego wnetrza, to poznajemy j^ rowniez w pemi doswiad
czenia, na zewn^trz nas, w swieote.

Czy kiedykolwiek dostrzegtes wspaniatosc wiecznosei w uskrzydlonej chwi-
li czasu? Czy kiedykoJwiek ujrzaJes promienna nieskonczonose w matym
fcunkcie przedmiotu? Jesli tak, to poznales, co oznacza duch - szczyt igliey,
ku ktoremu wszystko wstepuje harmonijnie, gdzie wszystkie rzeezy spoty-
kaja. sie i spoczywaja, w niezbadanej giebi zycia.

Peter Sterry

,<V - ,V.-'

VIII.
RELIGIA A TEMPERAMENT

W tym momencie rzeczsj najwlasciwsza wydaje sie wrocic na chwile od

etyki do psychology gdzie oczekuje nas bardzo wazny problem, ktoremu

przedstawiciele filozofii wieczystej poswiecili wiele uwagi Jaki istnfeje

zwiqzek miedzy indywidualn^ konstytucjq a temperamentem z jednej

strony, a rodzajem i stopniem duchowego pozmania z drugiej? Dane, k to-

re pozwalalyby udzielic na to pytanie w pefni doktadnej odpowiedzi, nie

sa, na ogol dostepne, chyba ze brae pod uwage te niekomunikowalna^ nau-

ke oparta, na intuicji i dlugiej praktyce, nauke, ktora zawarta jestw umy-
slach doswiadczonych ^przewodnikow ditchowych". Ale odpowiedz, ktd~

rej mozna udzielic, choc nie calkowita, jest wielce znaeza^ca.

Jak widzielismy, wszelkie poznante jest funkejq bytu, czyli - by wyra-

zic te samq my&l w terminach scholastycznyeh - rzecz poznana istnieje

w poznajacym zgodnie z jego sposobem bycia. We „Wstepie" byla mowa o

skutkach, jakie ze wzgledu na poznanie poci^gaj^ za sob^ przemiany w
czfowieku, przemiany wzdluz tego, co mozna nazwac osiq pionowq, w
kierunku swietosci albo jej przeciwieristwa, Ale do zmian dochodzi takze

w plaszczyznie poziomej. Z przyczyn genetycznych, dzieki konstytucji

psychofizycznej kazdy z nas rodzi sie na tej plaszczyznie w okreslonej

pozyeji. Jest to ogromne terytoriurn, ciqgle jeszcze niedoskonale zbada-

ne, kontynent rozci^gaja^cy sie miedzy niedorozwojem umyslowym a

geniuszem, miedzy wzbraniajaeq sie staboscia^ a agresywn^ sila^ miedzy
okrucieristwem a lagodnoscia, a la Pickwick, miedzy towarzyskosci^ wy-

chodz^cq naprzeciw innym a milezaca, mizantropia^, miedzy szalona^ hi-

bieznosci^ a prawie nie znajqcq pokus wstrzemiezliwosci^. Wyszedtszy z

dowolnego punktu tego ogromnego obszaru mozliwosci natury ludzkiej,

jednostka moze poruszac sie niemal w nieskonczonosc w gore i w dot, ku
unii z Boskq Poctstawq istoty wtasnej i wszelkich innych istot albo ku
ostatnim, infernalnym ekstremom odrebnosci i egocentryzmu. Ale gdzie

chodzi o ruch poziomy, tarn jest o wiele mniej wolno^ci, Jeden rodzaj

konstytucji fizycznej nie jest w stanie przeksztalcic sie w inny f a okres-

lony temperament zwiazany z danq konstytucji fizyczn^ moze zostac

zmodyfikowany tylko w wqskich granicach. Mimo najlepszej woli i naj-

lepszego srodowiska spolecznego kazdy moze miec nadzieje tylko na to,

ze zrobi najlepszy uzytek ze swej odziedziczonej konstytucji psychofi-
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lIllliL illllililliii,. IIIIilL IIIIilL illiii iillilLi lilt fflii^ Willi- flliiL ililL Wuhwl. lill-

zyeznej; zmiana 1'undarnentalnych wzorcow tej konstytucji i tempera-
men tu me lezy w jego moey.
W toku ostatnich trzydziesfcu stuleei podjeto wiele prob, zeby opraco

wacjakis system klasyfikaeji, dzieki ktoremu mozna by mierzye i bpisy
wac roznice miedzy ludzmi, Na pr/yklad, istnieje starozytna hinduska
metoHa klasyfikowania iudzi ze wzgledii na psyehofizyezna-spoleczna
kategorie kasty. Lstnieja takze przede wszystkim medyezne ktasyfikacje
zwiazane ?. imieniem Hipokratesa, klasyfikaeje dzielate ludzi wedlug
dwoch gtownyeh rodzajow budowy lizyeznej (suchotnkzej i upoplektyez-
nej) lub eztereeh „humor6wM

(choleryezny, sangwiniezny. ilegmatyezny,
melaneholiezny) i czterech jakosei (goraea, zimna, wilgotna i sueha), Bli-

zej wspolczosnosci, w XVIII i XIX wieku pojawity sit; rozne lizjonomicz-
ne systemy: gruba i czysto psychologiczna dyehotomia introwersji i ok
strawersjt oraz petniejsze, ale jeszeze nieadekwatne. psyehoiizyezne kla-

syfikaeje zapropdnowane przez Kretzschmera, Stotkarda, Vtole i innych,
a wreszde pelniejszy od wszystkieh systemow, ktore go poprzedzily, bar-
dziej elastyczny i adekwatny wobec ztozonych f'aktow, system opracowa-
ny przez Williama Sheldona i jego wspolpracownikow.
W niniejszym rozdziale zajmiemy sie klasyfikaejami roznic miedzy

ludzmi w odniesjeniu do problemow zyeia duehowego. Opiszemy 1 ziiu

strujemv systemy tradyeyjne, a konkluzje ..filoznt'ii wieczystoj" porowna-
my z wnioskami, do jakieh doprowadziiy najnowsze badania naukowe.
Na Zachodzie tradyeyjna katolicka klasyfikaeja Lstot ludzkich opiera

sie na ewangelieznej opowiesci o Mareie i Ma?;ii. Droga Matty jest droga
zbawienia przez dziufanie, droga Marii /.as jest droga przez kontempJa
cjc. Idae za Arystotelesem. ktory w tej sprawie, podobnie jak wie'lu

innych. pozostawal w zgodzie z filozofia wieczysta, myslieiele katoliccy
uwazali kontemplaeje (ktorej najwyzsza forma jest jednoczace poznunie
Bostwa) za ostateczny eel cziowieka, a zatem zaws/e byli zdania. ze dro-

ga Marii byta istotnie lepsza droga.

Znamienne jest to, ze w zasadniczo podobnych termmaeh Paul Hadin
klasyfikuje i (przez implikaeje) dcenia ludzi pierwotnych. d/ielac ich na
Jilozoiow" i Judzi relrgijnych". Dla niego nie ulega watpliwosci! ze wyz-
sze, monoteistyezne i'nrmy religii pierwotnej sa tworzone (a moze naie-

zaloby wraz z Platonem powiedziee raczej: odkrywane?) przez iudzi. kto-

rzy naleza do pierwszej z tyeh dwoch psyehofizyeznvch klas - przez ludzi

mysii. Tym. ktorzy naleza do drugiej klasy, ludziom czynu, zawdziecza-
my stworzenie csy odkrycie nizszych, ntet'ilozofieznvch, politeislycznyeh
rodzajow religii.

Ta pr.osta dschotomia jest klasyfikaeja roznie miedzy ludzmi, ktora
jako taka jest uza.sadniona i przekonywajaea. Ale podobnie jak

. wszyst-
kie takie dychotomie, czy to iizyc/.ne (jak Hipokratesowy podztaf ludzi

na majaeych budowe suchotnicza \ budowe apoplektyczna), czy to psy-
chologiczne (jak dokonany przez Junga podziat ludzi na introwertykow i

ekstrawertykow), klasyfikowanie ludzi religijnych jako tyeh, ktorzy my-
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slq, t tych (
ktorzy dziaJaja,, na tych T ktorzy id^ drog^ Marty, i tych, ktorzy

id^ drog^ Marii, jest nieadekwatne do faktow. I oczywiscie zaden prze-

wodnik dusz, zaden przywodca organizacji religijnej w czasaeh w$pol-

czesnych nigdy nie zadowala si^ tym az nadto prostym systemelm, Na
dilie najlepszych katolickich prac poswi^conych modlitwie oraz najlep-

szej katolickiej praktyki rozpoznawania powolaA i wyznaczania obo
wiqzkow wyczuwamy istnienie ukrytej i niesformutowanej klasyfikaeji

roznic miedzy ludzmi, klasyfikaeji pelniejszej i bardziej realistycznej niz

jawna dyehotomia dzia^ania i kontemplacji,

W mysli hinduskiej zarysy tej pelniejszej i bardziej adekwatnej klasy-

fikaeji widac wyraznie. Istniej^ nie dwie, lecz trzy drbgi prowq4^^^ <*o

wyzwolehczej unii z Bogiem: jest to droga czynow, droga poznanta i dro-

ga oddania. W Bhagawadgicie sri Kryszna uczy Ardzun? wszystkieh

trzech sciezek: wyzWolenia przez dzialanie pozbawione przywi^zania,

wyzwolenia przez poznanie jazni i absolutnej Podstawy wszelkiego bytu#

z ktorym jest on a tozsama, oraz wyzwolenia przez intensywne oddanie

si^ osobowemu Bogu lub boskiej inkarnacji.

C^yh bez przywi^^ania dzie!o, ktore masz speinic; albowiem cztovyiek, ktory

czyni to dzieto bez prz^-wia^ania, zaprawd^ osiqga najwy?:szy eel. Jpdynie

przez dzialanitf 1 ludzie tacy jak Dzanaka osi^gn^li doskonatosc.

Ale istnieje takze droga Marii,

Wieiu uwolnionych od nami^tnosci, l?ku i gniewu, pocbloni^tyeh Mnq, szu-

kaj^cych u Mnie ucieczki i oczyszezonych ogniem poznania, osiqgn^lo jed-

nosc z moj^ Istottv

I raz jeszeze:

Ci, ktorzy catkowicie opanowali swe zmysty i zachowujq rownowag^ umy-

shi we wszelkich sytuacjach i w ten sposob kontempluj^ Nieprzemijaj^ce-

go, Niewyrazalnego, Nieprzejawionego, Wszechobecnego, Niepoj^tego,

Wiecznego - poswieeajacy sie dla dobra wszelkich istot, osiqgaj^ jedynie

Mnie i nikogo innego.

Ale sciezka kontemplaeji nie jest ?atwa.

Zadanie tych. ktorzy zwrocili swe umysly kii Nieprzejawionemu jest trud«

niejsze; albowiem dla tych, ktorzy s^ w ciele, urzeczywistnienie Nieprzeja-

wionego jest trudne. Aie dla tych, ktorzy poswiecaja wszystkie swe ezyny

Mnie (jako osobowemu Bogu lub jako boskienrm Wcieleniu), ktorzy uwazaj^

mnie za najwyzszy Cel, ktorzy czcza mnie i medytuja, z wyiaczna, koncen-

tracj^, dla tych, ktorych umysly sa, tak we Mnie zatopione, wkrotce stan^

sie Wybawiciclem z oceanu smiertetnosci swiata.

Te trzy drogi wyzwolenia $$ dok&adnie skorelowane z trzema katego-

riami, w rarnach ktorych Sbeldon opraeowai to, co jest niewa^tpliwie naj-

lepsz^ i najbardziej adekwatny klasyfikacjq, r6znic miedzy Sudzmi. tstoty

hidzkie - Jak wykazaJ - nieustannie ulegaj^ zmianom, sytuuja^c sie **«?*

dzy dynamicznymi ekstremami pewnego trojbiegunowego vsystemu; mo-

zna dokonac fizyeznych i psyehologicznyeh pomiarow, na ktorych pod-

stawie dowolnq jednostk^ mozna okreslic ze wzgl^du na te trzy wspoh

rz^dne. Mozemy tez wyrazic rzeez inaczej I powiedziee, ze dowolne jed-

nostki sa, - w roznycb proporcjarh - mieszankami trzech fizyeznych i
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trzeeh scisle z fizycznymi zwia^zanych psychologicznych skiadnikow. Sif?

kazdego skladnika mozna mierzyc zgodnie z empirycznie okreslonymi

sposobami post?powania, Trzy fizyczne sktadniki Sheldon nazywa endo-

morfizmem, mezomorfizmem i ektomorfizmem, Jednostka o duzym stop-

niu endomorfizmu jest zasadniczo mi?kka, ma zaokra^glone ciato, ktore

latwo moze si? roztyc. Zdecydowany mezomorfik jest twardo- i grubokos-

cisty, obdarzony silnymi mi?sniami Zdecydowany ektomorfik jest szczu-

ply, ma drobne kosei oraz zylaste, stabe i mato rozwini?te rni?snie. Endo-

morfik ma ogromne jeiita, ktore moga^ bye dwukrotnie ci?zsze i dluzsze

niz jelita skrajnego ektomorfika. W prawdziwym znaczeniu tego stowa

jego ciato jest zbudowane niejako wokoi jego przewodu pokarmowego. Z

drugief strony najwazniejszq cechf} cieiesnosci mezomorfika jest pot?z-

na muskulatura, natomiast cechq cielesnosci ektomorfika jest przesad-

nie wrazliwy i prawie nie chroniony system nerowy (poniewaz stosunek

powierzehni eiaia do jego masy jest wyzszy u ektomorfikow niz u obu

innych typow).

Z konstytucjq endomorfiezna, laczy si? scisle pewien wzorzec tempera-

mentalny, kt6ry Sheldon nazywa wiscerotonik Istotna, cecha^ wisceroto-

nicznej jest ymilowanie jedzenia i, rzecz charakterystyczna, upodobanie

do jedzenia razem z innymi, umifowanie komfortu i luksusu, umHowanie

ceremonii, niewybredna uprzejmosc i sympatia do iudzi jako takich,

strach przed samotnosciq i pragnienie towarzystwa, wyrazanie uczuc w
sposob niepohamowany, umHowanie wtasnego dziecihstwa przejawiajQ-

ce si? w formie t?sknoty za wiasna^ przeszioscia, i intensywnego radowa-

nia sie. zyciem rodzinnym, pragnienie sympatii i poparcia spolecznego,

oraz potrzeba innych ludzi w trudnych sytuacjach. Temperament zwiq-

zany z mezomorfizmem nazywa si? somatotonia, W nim dominujacymi

cechami sa: upodobanie do aktywnosei miesniowej, agresywnosc i zqdza

wtadzy, obojetnosc na bol, niewrazliwosc na uezucia innych ludzi, umilo-

wanie walki i wspotzawodnictwa, wysoki stopien odwagi fizycznej. uczu-

cie nostalgii. nie za dziecinstwem, lecz za mtodoseia, - okresem maksy-

malnej sily fizycznej, wreszcie potrzeba aktywnego dzialania w trudnych

sytuacjach.

Z powyzszych opisow widac, jak nieadekwatna jest Jungowska konce-

peja ekstrawersji jako prostej antytezy intowersji. Ekstrawersja nie jest

czyms prostym; ma ona dwa radykalnie rozne aspekty. Mamy emocjo-

nalnfy towarzyskq ekstrawersj? wiscerotonicznego endomorfika - czfo*

wieka, ktory zawsze szuka towarzystwa i kazdemu zwierfea si? z tego, co

wtasnie czuje. Ale mamy takze ekstrawersj? muskularnego somatotoni-

ka - czlowieka, ktory widzi swiat jako miejsce, w ktorym moze sprawo-

wac wiadze, naginac ludzi do swej woli i kszta!towac swiat, tak jak mu

dyktuje serce. Pierwsza z nich to jowialna ekstrawersja komiwojazera,

towarzyskiego rotarianina t
liberalnego duchownego protestanckiego.

Druga zas jest ekstrawersja, inzyniera. ktory wyzywa sie na rzeczach,

zaspokajajqc sw^ zt^dze wJadzy, sportowca \ zawodowego zolnierza, am-
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bitnego menedzera przemyslu i polityka, dyktatora juz to w swerim domu,

juz to jako gtowy pahstwa/

Wraz z cerebrotoma,, temperamentem skorelowanym z ektomomz-

mem fizyeznym, porzucamy jowialny swiat Pickwicka oraz oparty na

zacietym wspolzawodnictwie swiat Hotepura i wchodzimy do caJkowicie

innegoi troche niepokojqeego kosmosu Hamlet** i Iwana Karamazowa.

Skrajny cerebrotonik iest przesadnie czujnym, przesadme wrazhwym

introwertykiem, ktory bardziej interesuje si? tym, co dzieje si? w jego

urnysle - tworami mysli i wyobrazni, wariacjami uczuc i swiadomosci »

niz swiatem zewn?trznym, ktoremu w rozny sposob poswi^caj^ sw^uwa-

ee i ktoremu holdujq przede wszystkim wiscerotonik i somatotomk. Ce
:

rebrotonicy w malym stopniu albo wcale nie pragn^ dominowac anit^z

nie odczuwaja niewybrednej sympatii do ludzi jako takieh, ktora cechuje

wiscerotonika; przeciwnie, chc^ zyc i dajq zyc innym a ich potrzeba

odciecia sie od swiata jest niezwykle silna, Samotna cela, ta najstrasz-

nieisza kara t
jaka moze spotkac mi?kkiego f

okrqgtego, jowialnego czlo-

wieka dla cerebrotonika w ogole hie jest karq. Dia niego zrodtem naj^

wyzszego przerazenia jest internat i koszary. W tttwafzystwie Cerebroto
:

nicy sa nerwowi I niesmiali, napi^ci i zahamowani, oraz mm skionnosc

do nie dajacych si? przewidziec nastrojow. (Znaczqcym faktem jesUo ze

zaden skrajny cerebrotonik nigdy nie by! dobrym aktorem.) Cerebroto-

nicv nienawldza trzaskania drzwiami czy podnoszenia gtosu i bardzo

cierpia z powodu niepohamowanych rykow i tupania nogarni, co tak lubi

somatotonik. Ich sposob bycia jest powsci^gliwy, a k^edy przychodzi im.

dac wyraz swym uczuciom, to zachowuja, si? w sposob peten rezerwy-

Fmocionalne wybuchv wiscerotonika odczuwajq jako odpychaja^co piy-

tkie t
a nawet nieszczere, nie maja, tez cierpliwosci do cechujqcej wisce-

rotonika ceremonialnosci oraz umilowania luksusu i przepychu. Nie ia~

two ksztattuja, sobie przyzwyczajenia i z trudem przystosowuj| si? do

rutvny zycia
r
co tak naturalnie przychodzi somatotomkom .

Wskutek

nadwrazliwosci cerebrotonicy s^ cz?sto nastawieni skrajnie, nietnal ob-

lakanczo seksualnie; jednakze rzadko kiedy ulegaj^ pokusie picia, bo-

wiem aikohol ktory wzmaga natural^ agresywnosc somatotomka i

zwieksza zrelaksowan^ grzecznosc wiscerotonika, powoduje, ze cerebro^

tonicy czuja si? zle i popadaja, w depresj?. Wiscerotonik i somatotomk,

kazdy na swnj sposob, s^ dobrze przystosowani do swiata, w ktorym zy}%

natomiast introwertyczny cerebrotonik w pewien sposob me moze si?

poEodzic z rzeczami, ludzmi i instytuejami, ktore go otaczaj^ W rezulte-

cie w duzej cz?sci skrajni cerebrotonicy nie zdajq egzaminu jako normal-

ni obywatele i zwvczajne podpory spoteczenstwa. Jesb jednak wieiu tego

nie potrafi, to rowniez wieiu wychodzi tu poza normalnosc sytuu^c si?

nowyzei przecietnej. Na uniwersytetach, w klasztorach i w laboratonach

badawczych - gdziekolwiek stworzone zostaty bezpieczne warunkt dla

tych, ktorych staby zola.dek [tj. w przenosui: niewieika odwaga;m torn.

i stabe mi?snie nie pozwalajq utorowac sobie drogi tagodnosctq lub siia, w
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swiecie gruboskomych prostakow - procent wybitnie utalentowanych i

sSzony^erebrotonikow niemal zawsze jest nader wysoiu. Zdajac

«£* sprS ™ znaczenia tego skrajnego, przesadnie rozwtmetego ,
me-

zbyTzSnego do zycia typu istot ludzkich, wszystkie cywihnqe stworzy-

lv w ten czy inny sposob srodki tch ochrony.
r>,, a„a ,„aHy

W Letle tych opisow mozemy lepiej zrozumiec zawartaw Bhagawad-

eicie klasvfikacie drog prowadzacych do zbawiema. Sciezka poboznosct

SffirSi naturalny cztowiek, ktory ma w sob.e ro^Jy
, Sffik wisJrotomczny. Jego wrodzona ^™ZnL™lT™lZ*
swvcb emocii ktore spontanicznie odczuwa w stosunku do mr>>ch mora,

mle zoSat poddana dyscyplinie i skanalizowana, tak ze czysto zw.erze-

S potrzeb stadnosd i wyl£znie ludzka lagodnosc zostaja przekszta co-

ne w mSosierdzie - czesc dla osobowego Boga oraz powszechna zyczh-

«ro^r i wsDotczucie.dla wszystkich istot czujacych.

|ciezTa
P
d ia anik jest scLzka dla tych, ktorych ekstrawersja nalezy

do rodzafu somatotonicznego, dla tych, ktorzy we wszelk,ch okolicjnos-

dacn odSuwaia potrzebe „robicnia czegos". W nie odrodzonym somato-

oniku to pragSie dzialama zawsze laczy sie z*W™^*^3^
cia siebie i zadza wiadzy. Zadanie.n urodzonego kszaUp

,

czyli wiadcy

woiown ka jest jak to Kryszna wyjasnia Ardzunie, pozbyae sie tych

TatrychXs;How dzialania 1 aktywnosc bez wzgledu na JC, owoce, w

steme c^kowitego nieprzywiazywania do siebie. Co pczywisoe ak w

Sym innym wypadku, jest o wiele latwiej^»e^2^£ ai
Wreszcie, istnieje droga poznama przez przemmn? swiadom sci az

zatraci ona swoj egocentryzm i skieruje sie fco ^*^J**^£°™J
nia sie ziednoc?v Jest to droga, ktora w sposob naturalny pociaga sKraj

SJlSSSkl Jego szczegolna dyscyp.ina polega naum—
swei wJasnej wrodzonej tendencji do introwersji dla me same,!, do mys

lenla WObraL i autoanalizy raczej jako celow niz srodkow do ostatecz-

nego'p^ekroczenia fantazji i rozumowania dyskursywnego w bezczaso-

wvm nkeie intuicii czysto mtelektualnej.

^Sk wSzie" my. wsrod ludzi w ogole wariacje sa czyms stalym, totezu

wieksz^cfzS te trzy skladniki wymieszane sadosc rowno. Zjawisko

rkrttaeTprzbwagi ktoregos z nich wystepuje wzglednie rzadko. A jed-

nak mlmo te rzadkosci teologia i etyka - w kazdym razie w aspekce

teor'e^nym - byly zdominowane przez myslowe wzorce charakterr

2™ dla iednostek skrajnych. Przyczyna tego jest prosta. KazdeK stanowisko jest bardziej bezkompromlsowo jasne i tym samym

Ltw S da sip rozpoznac i zrozumiec niJ. stanowiska posredme, ktore

warunkufa ntSne myslowe wzorce osoby o bardziej zrownowazo-

nych
"
kiadmtach .sobowosci, Trzeba zauwazyc, ze posredme stanowi-

ska wladnym sensie nie zawieraja ani nie godza stanowisk skrajnych,

ftyTkot/ymi wzorcami myslowymi dodanymi do Us y-rw^h sys-

temow Budowa wszechobejmu acego systemu metafizyki, etyki .
psy

chololii jest zadaniem, ktorego pojedyncza jednostka nlgdy me moze
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wykonac, z tej dostatecznej racji, ze jest jednostka o k "^^^^'
pTramencie jednego szczegolnego rodzaju, i tym samym J^dotaa do

ooznawania tylko zgodnie z okreslonym sposobem swego istniema^ bta^d

zaletv^go co mozna nazwac ontologicznym podejsciem do prawdy.

slnskr^cki termin dh.rma - jedno ze sJow-kluczy w hindu5k,ch sfor-

mulowanrach filozofii wieczystej - ma dwa zasadnicze ™«™™
p

™*r

o
ma jednostki to przede wszystkim jej istotna natura. .mmanentne prawo

Sfbytu i rozwoju. Ale dharma oznacza rowniez prawo spraw^dl.wosc, i

SboCoL. Implikacie tego podwojnego znaczenia sq ^asne: poczuae

EX- to jak cztowiek powinien zyc, w co powinien w^rzyc x jak

nowS urzec^vwistniac: swe wierzeni a - jest uwanmkowane 3ego istot-

naTaturaTeg^ S^tvtucla fizyczna i temperamentem. Idac o w,ele da e3

n?z ka olicv fich doktryn,, powotania, Hindus! daj^ jednostkom o roz-

nvch dharmlch prawo do czczenia roznych aspektow czy koncepcj! bos-

kSci RtaTnTemal calkowity brak krwawych przesladowan wmen reh-

EMnvch i agresvwnego nawracania wsrod hinduistow i buddystow.
g
Trzeba wszakze zauwazyc, ze w obrebie swej koscielnej owczarn, koto-

bcvzm bvrniemal rownie tolerancyjny, co hinduizm i buddyzm mahaja-

niczn^ NomTnalnie stanowia.c jedna religie, kazda z tych rehgi. sklada

s e faktycznie z pewnej liczby religii bardzo roznych i obejmuje c^a

Jam?SEh zwhowaft - od fetyszyzmu, przez poUteizm. legalistyczny

3ra czesr dla swietego czlowieczer1SbTO awatara, az po wyzname

mozo n wTec'yste i praklyke religii czysto duchowej, ktora szuka jedno-

czaceao poznania Bftltwa Absnlutnego. Te tolerowane „rel,gr.e wewnatrz

eSr nie saoczywiscie uwazane za rownie wartosciowe czy rownie

nrawdziwe Kult politeistyczny moze bye czyjas dharmq, n.emmej pozo-

EfaSem "e ^tatecznvm celem czlowieka jest jednoczace poznan.e

B^ Jfa w^ystk fhistoryczne sformulowania filozofii wieczystej
,
sa

zeoi co do tego, ze kazdy czlowiek powinien - a moze w ten czy mny

snS faktycznie to zrobi - eel ten osiagnac. „Wszystk,e done ~ P^sze

Tiec Garr gou-Lagrange - otrzymuja ogolne. dalekie wezwanieda^a
misWczneef a gdyby wszystkie byly skrupulatne w unikanm - a powm-

Z to robif- grzechu nie tylko smiertelnego, lecz takze powszedmego

gjyby SpowiSo
h
do swefkondyeji byly^^TT^Z^

Svbv zyly dostatecznie dlugo, to nadszedlby dzien, l«edy otrzymatyby

bezposrednie i skuteczne powotanie do wielkiej doskonafosa » do zycm

Svcznego we wlasciwym znaczeniu tego slowa" Hindmstyczn,
»
bud-

Sy teologowie prawdopodobnie zgodziliby sie z tym .tw;^^ 1^'
ffibv iednak ze w koncu kazda dusza osiagnie te „wielka doskona-

S wLyscy sa powolani, ale w kazdym danym pokolenm mew,elu
,

jst

wybranych Toniewaz niewielu siebie wybiera. Jedn.beW «""*£.

mych egzvstencji, cielesnych lub bezcielesnych, jest meskonczen e dlugn

Ztego
8
kazdv i czas i sposobnosc, by otrzymac kon»eczna leke^Co

wiecei zawsze bedziemv mieli pomocnikow. Albowiem okresowo Bostwo

Xu e^wTormie fizycznej: i zawsze przyszli buddowie gotow, sa - na

5 ^ Fiiozofia witczysT*
129
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stow mozna bez wiekszej trudnosci przekonac o teoretycznej wyzszosci
monoteizrnu. Rozum hidzki ma tak^ nature ze szuka istotnej wiarogod-
nosci kazdej hipotezy, ktora stara sie wyjasnic wielosc w kategoriach
jednosci, zredukowac pozornq wielosc do istotnej tozsamosci. A od tego
teoretyeznego monoteizmu na pot nawrocony politeista moze, jesli chce,

przejsc (dzieki praktykorn odpowiadajqcym jego wlasnemu, okreslone-
mu temperamentowi) do faktycznego urzeczywistnienia boskiej Podsta-
wy siebie samego i innych istot, Powtarzam: moze on i niekiedy faktycz-
nie to robi. Ale bardzo ezesto tego nie robi. Jstnieje wtehi teoretycznyeh
monoteistow, ktorych cale zycie i kazdy czyn dowodzi, ze w rzeczywistos-
ci w dalszym ciajgu Scj tym

t
do czego ich sklania temperament - politei-

stami, czcicielami nie jedriego Boga, o ktorym czasami mowiq, lecz wielu
bogow - bogow nacjonalistycznyeh i technicystycznych, finansowych i

rodzinnych, ktorym w praktyce hnlduja^ bez reszty.

W sztuce chrzescijahskiej Zbawiciela niemal niezmiennie przedsta-
wiano jako cztowieka szczuptego, o drobnych kosciach, nieprzesadnie
umiesnionego. Duze, silnie zbudowane postaci Chrystusa sq raczej szo-

kujqcym wyja^kiem od tej bardzo starej reguiy, O ^Ukrzyzowaniach"
malowanych przez Rubensa William Blake pisal pogardliwie:

Ze ciesla Chrystus byl, to moje zdanle,

A nie browarnym shiga, dfogi panic.

(przekiad M, Brykczynskiego)

Krotko mowiac\ tradycyjnie Jezusa uwazano za cztowieka o zasadni-
czo ektomorficznej budowie data, a zatem - przez implikacje - o zasad-
niczo cerebrotonicznym temperamencie. Rdzen pierwotnej doktryny
chrzescijahskiej zasadniczo potwierdza poprawnosc tej tradycji ikono-
graficznej. Religia Ewangelii jestreligiq, jakiej oczekiwalibysmy od ce-

rebrotonika - oczywiscie nie od kazdego cerebrotonika, lecz od takiego,
ktory posluzyl sie psychofizycznymi wlasciwosciami wlasnej natury, by
nature, te przekroczyc, ktory poszedt za swa, osobistg dharmq i osiqgnaj
swoj duchowy eel. Podkreslanie, ze Krolestwo Niebieskie jest w nas;
ignorowanie rytualu; nieco pogardliwy stosunek do legal izmu, do cere*

monialnych, ustalonych form zorganizowanej religit, do uswieconych
trad yejq. dpi i miejse; zasadniczy zwrot ku innemu swiatu; nacisk, jaki
ktadzie sie na powsciqgliwosc nie tylko wobec zewnetrznych czynow,
lecz nawet wobec pragnieh i niewyrazalnych intencji; obojetnosc na
przepych cywilizaeji materialnej oraz umilowanie ubostwa jako jednego
z najwiekszych dobr; nauka o tym, ze nieprzywiqzywanie pie do niczego
musi obejmowae nawet sfere stosunkow rodzinnych, ze nawet oddanie
sie najwyzszym, ale tylko czysto ludzkim ideatom, nawet prawosc uczo-
nych w Pismie i faryzeuszy, mogq bye batwochwalczym odrywaniem
cztowieka od milowania Boga - wszystko to sq eharakterystyczne dla

cerebrotonikow iee, ktore nigdy nie pojawityby sie spontanicznie zadne-
mu ekstrawertycznemu milosnikowi wladzy czy rownie ekstrawertycz-
nemu wiscerotonikowi.
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Buddyzm pierwotny jest zasadniczo cerebrotoniczny w nie mniejszvm

stopniu niz pierwotne cbrzescijanstwo, a taka, tez jest wedanta, metafi-,

zyczna dyscyplina, bedqea rdzen iem hinduizmu. Konfucjanizm, przeciw-

nie jest przede wszystkim systemem wiscerotonicznym t- rodzinnym,

ceremonialnym i na wskros doczesnyra.W mahometanizmie zas znaidu-

jemy system, ktory zawiera elementy silnie somatotoniczne. Sta^d islam-

ska „czarna iista" swietych wojen i przesladowan, porownywalna z „czar-

na lista" pozniejszego chrzescijanstwa, kiedy to religia ta poszJa na taki

kompromis z nie odrodzona, somatotoniai, ze swq organizacje koscielnq

nazwala r)
Kosciotem Wojuj^eym'

1

.

Jesli chodzi o osia^niecie ostatecznego celu czlowieka, to przeszkod^

na drodze do tego jest tak skrajna cerebrotonia czy skrajna wiscerotoma,

jak i skrajna somatotonia. Ale cerebrotonik czy wiscerotonik me moga^

wyrzadzic zbyt wiele zta nikomu procz siebie oraz tych, ktorzy pozosta^

z nimi w bezposrednim kontakcie T
natomiast skrajny somatotomk, obda-

rzony wrodzonq agresywnosciq, szerzy spustoszenie wsrod calych spo^e-

czehstw, Z pewnego punktu widzenia cywilizacje mozna zdefimowac

jako kompleks srodkow religijnych r
prawnych i wychowawczych, ktore

maja uniemozUwic skrajnym somatotonikom wyrzqdzame zbyt wielu

szkod oraz skierowac ich niepohamowane energie w spoteczme poza^da-

ne kanaly Konfucjanizm i kultura chihska staraly si? osia^gn^c ten eel,

wszezepiajac ludziom czesc dla rodzicow, ucz^c dobrego wychowania i

lagodnie wiscerbtonicznego epikurelzmu. catosc zas wzmaemaja^ nieco

absurdalnie, cerebrotoniczny duchowosciei i powsciqgliwosciq wtasciwq

buddyzmowi i klasyeznerrm taoizmowi.W Imdiach system kastowy stano-

wi probe poaporajdkowania wladzy wojskowej, politycznej i ekonomicz-

nej autorytetowi duchowemu; wychowanie, ktore otrzymuja, wszystkie

klasy, tak mocno akcentuje fakt, ze ostatecznym celem cztowieka ^est

jednoczace poznanie Boga t
iz nawet obecnie, po blisko dwustu latach

stopniowo przyspieszanej europeizacji, t
,rasowi" somatotomcy w poJowie

zycia wyrzekaja s\% bogactwa, stanowisk i wtadzy, by dm swego zycia

zakonczyc jako pokorni poszukiwacze oSwiecenia.W Europie katohckiej,

podobnie jak w Indiach, podejmowano wysilki, zeby podporzqdkowac

wladze doczesna, autorytetowi duchowemu, ale poniewaz sam Kosciol

sprawowal doczesnq wladze za posrednictwem swych polityczme nasta-

wionycb pralatow i noszacych mitry biznesmenow, przeto wysilki te

przyniosly tylko czesciowy sukces. Po Reformacji pobozne pragnieme

ograniczenia wladzy doczesnej za pomoca, autorytetu duchowego porzu-

cono calkowicie. Henryk VIII, mowiac sfowarni Stubba t
sam ogtosil si?

papiezem, calym papiezem i czyms wiecej niz papiezem
1

*, a za jego przy-

kladem posz^a wiekszosc owczesnych koronowanych glow. Jedna, forme

wladzy ograniczono za pomocq innych form wladzy, a nie przez odwola-

nie sie do pierwszvch zasad interpretowanych przez ludzi, ktorzy maj^

moraine i duchowe kwalifikacje do tego, *eby wiedziec, o.czym mom*
Tymczasem zainteresowanie religia, wszedzie zmalato, a filozofie wieczy-
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stq nawet wsrod wierzqcych chrzescijan w duiej mierze zastapHa meta-
fizyka nieuchronnego post^pu i rozwijaj^cego sie. Roga, namietne zain
teresowanie nie wiecznoscia, lecz czasem przyszfym I nieraal nagle w
ciqgu ostatnich dwudziestii pi<*eiu lat dokonalo si^ to, co Sheldon nazywa
„somatotoniezna, rewolucja/

1

skierowanq przeciwko wszystkiemu, co w
teorii i praktyce tradycyjnej kultury chrzescijanskiej jest w charaktery-
styczny sposob cerebrotoniczne. Oto kilka symptomow tej somatotonicz-
nej rewolucji.

W tradycyjnym chrzescijanstwie, tak jak we wszystkich wielkxch reli-

gijnych sformufowaniach filozofii wieczystej, by!o aksjornatem, ze kon-
templacja jest celem dziatania. Dzisiaj wi^kszosc nawet praktykujqcych
chrzeseijan uwaza dzialanie (zmierzaja^ee do postfpu materialnego i spo-

Jecznego) za eel, a mysl analityezna. (nie ma juz problemu rnysli integral-

nej), czyli kontemplacji za srodek do tego eelu.

W tradycyjnym chrzescijanstwie, podobnie jak w innych sformulowa-
niach filozofii wieczystej, tajemnicy szeze^cia i drogi do zbawienia nale

zafo szukac nie w srodowisku zewn^trznym, lecz w stanie umyslu jednos-

tki, odnoszacym si$ do tego srodowiska. Dzis- rzeczq najwazniejszq nie

jest stan umyshi, Jeez stan srodowiska. Szez^scie i postpp moralny pole-

gaj^
t
jak sip sqdzi, na zbudowaniu wi$kszych i iepszych urzqdzen i na

wyzszym poziomie zycia.

W tradycyjnym wychowaniu chrzescijanskim caJy naeisk kladziono na
powsci^gliwosc; wraz z niedawnym pojawieniem sip. „szkoly progresyw-
nej" zacz^to akcentowac aktywnosc i „autoekspresjp/

?

jej wychowan-
kow,
Tradycyjne chrzescijanskie dab re zachowanie wykluczalo wszelkie

sposoby wyrazania uczucia przyjemnosci piynqeego z zaspokojenia po-

trzeb fizycznych. „Mozesz sobie wzdychao do skrzeczenia sowy, lecz pie-

czone ptactwo wybij sobie z glowy" - na takiej rymowance wychowywa-
no dzieei jeszcze pipcdziesip-t lat temu. Dzisiaj dzieci bez przerwy oswiad-
ezaja^, jakbardzo „lubia/' i „uwlelbiaja." roznego rodzaju potrawy i napoje;
ludzie mtodzi i dorosli rozmawiaj^o

t
,frajdzie", jaka, im sprawia ich zycie

seksualne. Popularna filozofia zycia nie opiera sie juz na klasykach
poboznosci i regutach arystokratycznego dobrego wychowania, lecz jest

ksztaJtowana przez autorow tekstow reklamowych, ktorzy myslq tylko o

tym, jak kazdego przekonac do przyjpcia postawy ekstrawertycznej i do
rozwiniecia w sobie mozbwie najwie-kszej i pozbawionej wszelkich ha
mulcow zadzy postadania, poniewaz oczywiscie tylko ludzie ope-tani taka
zadza_, niecierpliwi i bezmyslni, wydajq pieniqdze na rzeczy, ktore ehcsj

sprzedac inni ludzie reklamujacy swe towary. Postpp techniezny jest

cz^sciowo skutkiem rewolucji somatotonioznej
r
czpseiowo zas jej spraw-

c^ i czynnikiem jq podtrzymujacym, Uwaga ekstrawertyczna prowadzi
do odkryc teebnicznych, (Rzecz znamienna, ze wysoki stopien cywilizacji

materialnej zawsze 'kojarzono z zakrojonym na duza. skale i oficjalnie

sankejonowanym politeizmem.) Odkrycia techniczne z kolei pociqgn^y
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za soba masowa, produkcj ?r a masowej produkeji - to oczywiste - nie

mozna w pelni rozwifac inaczej, jak tylko przekonuj^c wszystkich tak, by

przyieb somatotoniczny Weltanschauung i dzialali zgodme z mm,

Podobnie jak postep techniezny, z ktorym w wieloraki sposob jest tak

blisko zwiazana. nowoczesna wojna stanowi zarazem przyczyn? 1 skutek

rewolucji somatotonicznej. Wychowanie hitterowskie. ktore bylo przede

wszvstkim wvchowaniem do wojny, mialo dwa zasadnicze cele: zachecic

do przeiawiania somatotonii tych, ktorzy ten komponent osobowosci

mieli naibardziej rozwini^ty t
oraz zawstydzic pozosta^ czpsc ludnosci

charakteryzujaca^ si? zrelaksowan^ lagodnosci^ czyJ^Tj^
wrazliwoscia i sktonnosci^ do powsciqgliwosc! oraz dehkatnosci. W cza-

sie woiny przeciwnicy hitleryzmu byli oczywiscie zmuszem zapozyczyc

od niego Hlozofi? wychowania, Na ca!ym swiecie miliony mtodychjudzi

oboica plci sa systematycznie wychowywane w duchu Htwardosci ktor^

ceni sie bardziej niz wszelkie inne cechy moraine. Z tym systemem

somatotonicznej etvki taczy sie balwochwalcza i polit^istyczna teologia

nacionalizmu - pseudoreligia wprowadzajqca podziaty i czymqca z!o tak

wielkie, ze przerasta ono to, co chrzescijanstwo albo jakakolwiek inna

relisia monoteistyczna robi dla dobra czy zjednoczenia ludzi. W przesz-

iosci wiekszosc spoleczenstw probowaSa systematycznie zmech?car ludzi

do somatotonii. By! to srodek sam<,obronny; spoleczenstwa te me chaaly

bye flzycznie zniszczone przez mih^jqcq sile agresywnosc ich najbardziej

aktywnych mniejszotei i'nie chciaiy dac sif oslepic duchowo przez nad-

miar ekstrawersji, W ef^gu ostatnich paru lat ulegto to zmiame, Jaki -

mozemv zapytac z niepokojem - b?dzie skutek aktualme dokonuj^cego

si? w catym swiecie odwrocenia kierunku odwiecznej spotecznej d^znos-

ci? Tylko czas odpowie na to pytanie.

nmMii.tiM^ii.
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IX,
POZNANIE SAMEGO SIEBIE

U innych zywych stworzen nieznajomosc siebie jest naturq; u cztowieka

jest wystepkiem. Boeejusz

Wystepek mozna zdefiniowac jako sposob postepowania zaakeeptowa-
ny przez wol^ i p^owadza^cy do rezultatow, ktore sq zfe, po pierwsze dla-

tego, ze przeslaniaja, Boga, po drugie zas dlatego, ze sq fizycznie i psy-

chologicznie szkodliwe dla sprawcy lub jego bliznieh, Nieznajomosc sie-

bie jest czyms, co odpowiada temtt opisowi. U swoich zrodeJ jest ona
dobrowolna, bowiem przez introspekcje i przez wysluchiwanie tego, co

sqdzq inni ludzie o naszym charakterze, mozemy wszysey, jesli tego

pragniemy, dojsc do bardzo wnikliwego zrozumienia naszycb wad i ^la-

bosci oraz rzeczywistych motywow naszycb dzi atari, (przeeiwstawiamy je

tutaj tym motywom, do ktorych ehcemy sie przyznac i ktore jestesmy
sMormi gtosic)- Jesli wiekszose z nas pozostaje w niewiedzy eo do samego
siebie. to dzieje sie tak, poniewaz samowiedza jest bolesna, a my woiimy
rozkosze iluzji Jesli chodzi o konsekwencje tej niewiedzy, to s^ one zle z

punktu widzenia kazdego kryterium: od utybtarystycznego po transeen-

dentalne. S3 one zte, poniewaz bn*k samowiedzy prowadzi do niercali-

stycznego zachowania i w ten sposob powoduje wszelkiego rodzaju klo-

poty dla wszystkich zainteresowanych osob. Zle sq rowniez dla lego, ze

bez poznania samego siebie nie moze bye prawdziwej pokory i, co za tym
idzie, skuteeznego samounicestwienia, a dalej, jednoeza^cego poznania
boskiej Podstawy, wspierajacej

1tja" i zwykle przez nie zarmionej,

Waznose i niezbywalna koniecznosc poznania sarnego siebie byte pod-

kreslana przez swie.tycb i uozonycb w kazdej z wielkich tradyeji religij-

nych. Nam na Zachodzie najblizszy jest gtos Sokratesa, Indyjscy przed-

stawieiele tilozofii wieczystej powracali do tego samego tcmatu bardziej

system atycznte. Wsrod nieh jest na przykiad Rudda, ktorego Mows o

ustaleniu uwagi przedstawia (w tak cbarakterystyczny dla tekstow palij-

skieh sposob, gdzie wyczerpujqce ujecie tematu w pozylywny sposob
uniemozliwia ogarni^cie go w catosci) cala, sztuke samowiedzy we
wszystkich jej odmianach - wiedzy o wtasnym eiele, wlasnycb zmy-
sJacb, uczuciach i mysJach. Sztuka samowiedzy praktykowana jest w
dwojakim celu. Celem blizszyrn jest to, ze „brat, jesli chodzi cialo, obse-

rwuje je wci^z tak, ze pozostaje zarliwy, opanowany i uwazny, przezwy-
ciezajac zarowno pragnienie, jak i zniech^cenie tak powszechne w swie-
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cie. I w ten sam sposob obserwuje on uczucia, mysli i wyobrazenia
T
aby

pozostawac zarliwym, opanowanym i uwaznym, bez pragnienia i znie-

ch^cenia". Ponad tym godnym poz^dania psychologicznym stanem le>y t

bsiqgalny jedynie poprze? niego, ostateczny eel czJowieka: poznanie tego.

co stanowi podstawe zindywidnaHzowanego J a". Idee te wyrazali row-

niez, postugujae sie wiasna^ terminologia., pisarze chrzescijanscy.

Cztowtek ma w sobie liozne warstwy skory zakrywajace gf^bie jego serca.

Czlowiek wie tnk wiele rzeczy; nie zna siebie samego, Patrzcie t trzydziesci

lub cztercf7iesd kipin czy .skor f grubych i twardych jak u wota lub niedzwie-

dzia, pokrywa dusze. Wejdz we w?asn^ podstawe i uez sie tarn poznawac
siebie.

Mistrz Eckbart

Gtupcy uznaj^ siebie t^-raz za przebudzonych - tak bardzo osobiste jest ieh

poznanie. Ktos moze bye jak ksia,ze lub jak pastuch, aie jakze o.ni s^ pewni
siebie!

Zhuangzi

Metafora przebudzenia si^ ze snu cia.gle powraca na nowo w roznych
wykiadach fiSozofii wieczystej. W tym kontekscie 'wyzwolenie moze bye

okreslone jako proces budzenia sie z niedorzecznosci, z nocnego koszma-
ru i zhidnych rozkoszy tego, co zwane jest zwykle rzeczy^nstym zyeiem, i

odzj^skiwania ssviadomosei wiecznosei. 1tSpofcoj! rna pewnosc budza^cego

si^ szcz^sciia
,t - crudowne zdariie, w ktorym Milton opisuje doswladezenie

naj bardziej szlnehetnego rodzaju rnuzyki - okres) a, jak przypiiszezam,

oswiecenie i wyzwolenie tak adekwatnie, jak tyiko jest to w przypadku
slow mozliwer

Tys [istota ktdzka] jest tym, czego nie ma. Jam jest, ktorym jest. Jesli spe-

strzezesz te prawde w twojpj duszy, wrog nigdy cie nie zwiedzie; wy-
mkniesz sie ze wszystkich jego pidapek.

Sw. Katarzyna z Sieny

Wiedza nas samych uczy nas, skad przyebodzimy, gdzle jestesmy i dokad
idziemy. Przycbodzimy od Boga i jestesmy na wygnaniu; i jesli jestesmy

swiadomi tego stanu wygnania, to dlatego, ze sila naszego uczucia kienije

sie w strone Boga.
f

Ruysbroeck

Postep ducbowy dokonuje sie dzieki rosna^cemu poznaniu siebie jako

nicosci i Bostwa jako wszecbogarniaj^cej HzecAywistosci (Poznanie ta-

kie jest oczywiscie bezwartosciowe, gdy jest tyiko teoretyczne; aby byto

skuteczne, musi zostac urzeczjnvistnione w postaci bezposredniego, in-

tuicyjnego doswiadczenia, a nastepnie potwierdzone stosownym dziata-

niem). Oto co profesor Ktienne Gil son napisat o jednym z wielkicb mi-

strzow zycia duchowego: ^Zastqpienie strachu Mitosierdziem osia^gniete

przez praktykowanie pokory - oto co stanowi catosc ascezy sw. Bernarda f

jej pocz^tek, jej rozwini^cie, jej koniec", Strach, troska, niepokoj - one
wtasnie tworza, cen tra ln'e jadro zindywidualizowanej osobowosci. Straeb t

nie moze zostac usuniety osobistym wysHkiem, moziiwe jest to jedynie 1

wtedy, gdy ego zostanie pocbloniete sprawq wi^kszej niz jego wlasne /

interesy. Kazda sprawa poehianiajaea umyst moze uwolnic go od mekto-,/
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ryeh jego lekow; ale jedynie pochlonieeie miiosei^ i poznaniem boskiej

Podstawy moze uwolnic od wszelkiego strachu, Bowiem gdy sprawa jest

mniejsza od najwyzszej, poczucie strachu i niepokoju przenosi sie z „ja"

na te sprawe, - jak wtedy, gdy bohaterskiemu samoposwieeeniu dla umi-

lowanej jednostki lub instytueji towarzyszy niepokoj o to, czemu poswie-

cona jest ofiara. Gdy natomiast poswieea sie siebie dla Boga i, w imie

Boga, dla innych, wtedy nie moze bye strachu i trwaJego niepokoju,

poniewaz nic nie moze stanowic grozby dla boskiej Podstawy i nawet

porazka lub kleska musza, zostac zaakeeptowane jako zgodne z wola,

boska,. U niewielu mezezyzn i kobiet milose Boga jest wystarczaja^co sil-

na, aby wyp^dzie strach i niepokoj o umitowane osoby lub instytueje.

Przyczyny tego stanu rzeczy nalezy upatrywac w tym, ze niewiele mez-

ezyzn i kobiet jest wystarczajqeo pokornych, aby byli zdolni kochac tak
t

jak powinni. Z kolei niezhednej pokory brak im dlatego, ze nie urzeczy-

wistnili oni pejnego poznania swej wlasnej osobistej nicosci.

Pokora ni'e polpga na ukrywaniu naszych zdolnosei i cnol, na mysleniu o

sobie jako o kirns gorszym i bardziej zwyczajnym niz sie jest w rzeczywis-

< tosci, lecz na jasnym rozpo7naniu tego wszystkiego, czego nam brakitje,

oraz na mepysznieniu sie tym, eo posiadamy - musimy bowiem pamietac,

ze to Bog ofiarowat nam to bez zaplaty, i ze ze wszystkimi -Jego darami

nadal znaczymy niewiele- >

Lacordaire

W miRre jak swiatlo ro^nie, widzimy siebie gorszymi niz myslelismy. Jeste-

sray zdumieni naszq wozesniejszq slepota, w rniare, jak spostrzegamy wy~

cbodz^cy z naszego serca caly roj haniebnych uczuc podobny do plugawych

gadow wypetzaj^cyeh z ukrytej jaskini. Nie powinnismy bye jednak ani

zdumieni ani wstrzejsnieci. Nie jestesmy gorsi niz taylismy; przeoiwnie,

jestesmy lepsi. Ale podczas gdy nasze wady zroniejszaja sie, swiatk>, w kto-

rym je widzimy, staje sie coraz jasniejsze i zostajemy przepelnieni trwoga^

Jak dfugo nie ma zadnych oznak wyzdrowienia, tak dlugo jestesmy nie-

swiadomi £*^bi naszej choroby; znajdujemy sie w s+anie slepej arogancji

oraz zatwardziafosci i padamy ofiara. naszych wlasnych oszustw. Gdy idzie-

my wzdtuz strumienia nie zdajemy sobie sprawy z jego szybkiego biegu; ale

gdy zaczynamy mu sie przeciwstawiac chocby w tak niewielkim stopniu,

wtedy prad daje si? odezuc.
* Fenelon

Corko moja. zbnduj sobie dwie cele. Najpierw zbtiduj cel^ rzeezywistosci,

abys nie ehodzHa wiele tarn i z powrotem i nie mowiia, chyha ze jest to

konieczne lub gdy mozesz to zrobic z mitosci dla swojego blizniego. Nastep-

nie zbuduj sobie oele duchowE}, ktora, mozesz zabrac ze soba i ktora jest cela,

prawdziwej samowiedzy, Znajdziesz tarn wiedze dobroci o^azywanej ci

przez Boga, W rzeczywistosci sq tarn dwie ce!e w jednej i jesli zyjesz w
pierwszej, musisz rowniez zyc w drugiej - w przeciwnym wypadku dusza

bedzie albn zrozpaczona albo zarozumiala, Jesli zatrzymasz sie na samej

samowiedzy, ogarnie cie rozpacz; jesli zatrzymasz sie na samej wiedzy o

Bogu, bedziesz kuszona do zarozumiatosci. Jed no musi isc z drugim i wtedy

osia^gniesz doskonalose.

6w. Katarzyna z Sieny
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LASKA I WOLNA WOLA
Wyzwolenie jest poza czasem, w wiecznosci, a osia^gane jest poprzez

posiuszenstwo i uleglosc wobec wiecznej Natury Rzeczy. Dano nam wol-

na wole, abysmy mogli pragna^c znikniecia naszej samowoli i w ten spo-

sob osiqgn^c zycie w „stanie taski". Wszystkie nasze dzialania muszq

miec ostatecznie na cehi uczynienie nas biernymi w stosunku do dzi 3 te-

nia i bytu boskiej Ilzeczywistosci. Jestesmy jakby eolskimi harfami ob^

darzonymi zdolnoscia, do wystawiania si<? na wiatr Ducha lub odsuwania

si§ od niego.

[Tao, ktore jest jak] duch doliny, nigdy nie ginie.

To nazywamy je tajemntca, pierwiastka zenskiego,'-

brama. wiodsjcq do tajemntey pierwiastka zenskiego,

To nazywamy je korzeniem nieba i zieinni.

[Tao I cia.gr] ie sye jak nic nieprzerwanie,

jak gdyby istnialo [wiecznie|,

a jego dzialalnosc nigdy nie ustaje.
Lao-tsy (Laozi)

(przektad T. ^bikowsktego)

W kazdym wyktadzie filozofii wieczystej dusza ludzka przedstawiana

jest - w jej relacji do Bostwa, do osobowego Boga, a nawet w Porzadku

Przyrody - jako czynnik zenski. Hybris, ktora stanowi grzech pierworo-

dny, polega na traktowaniu osobowego ego - relacji do wewnetrznego

Ducha i do zewnetrznej Przyrody ™ jako samowystarczalnego czynmka

meskiego oraz na stosownym do takiego nastawienia zachowaniu.

gw. Pawel uezynit bardzo uzyteczne i pouczaja^ce rozrozmenie pomi^-

dzy psyche i pneuma, Ostatnie stowo nie osia^gneto jednak nigdy jakiej-

kolwiek popularnosci, a beznadziejnie dwuznaezny termin jaktm jest

psyche, zaezaj bye stosowany bez roznicy ba^dz w odniesieniu do osobo-

wej swiadomosci, b^dz do ducha. Dlaczego pisarze religijni Kosdota Za-

cbodniego woleli mowic o ludzkiej an/ma (przez ktora/ Rzymianie rozu-

mieli nizsza,, zwierzee^ dusze), zamiast uzywac stowa animus, odnosza^-

cego si? tradycyjnie do duszy racjonalnej? Odpowiedz jest f
podejrzev^am,

taka: pragneJi oni wszelkimi dostepnymi srodkami uwydatnic zensk^

role, jake! z istoty swojej duch ludzki przyjmuje w stosunkacb z Bogiem.

Pneuma, gramatycznie neutralna, oraz m^ski animus wydawaly sie me

bye rownie stosowne, co anima i psyche, Prosze. rozwazye konkretny

przyklad: przy istnieja.cej strukturze greki i laciny, ludziom mowia^cym
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tvmi Wvkami musiato bye bardzo trudno utozsamiac z bohaterka „Pies-

nHad SSSS- - alegoryczna postacia, ktora przez cale wiek, odgry-

wa? tSiTumyslowosci chrzescijanskiej te sama roleco Dztew.ce

£p! w Sologii i kulcie Hindusow - cokolwiek innego niz dusz? grama-

tyCZni

7aSSj te podstawowa, prawde. Wszystko, co dokonuje si, w natural

SSTu Siem Boga. lstota stworzona moze jedynie w wolnj; sposob uz -

waTwoHa wolna wola mote iedynie wspoldzialac z dzletanu Boga w natu-

re lub opX si? im. lstota sfcvorzona wraz ze swoja wolna wolq nie moze

nlc sttorSan nie moze wprowadzic zadnej zmiany do dz.eta natury;

moze ona^edynie zmienic sw6j wtasny stan lub swoje miejsce w dz.ee

naturyTw tensposob odczuc lub znalezc w tym stanie cos, czego n.e czuta

Jub nie znajdowata wczesniej.
wtlllam Law

I aska zdefinfowana w jezyku psychology jest czyms innym niz nasze

^atme steb^samego oUowe J.-, przez kt6re jestesrn^^-porn^

ni Doswiadczamy trzech rodzajow takiej pomocy: taaki an malnej, laski

h dzkteY laski duchowej. Laska animalna przycbodzi, gdy zyjemy w pel-

S3tgSnSz nasza wiasna natura na poziomie biologicznym - gdy me

nadulCamv naszegb ciala i powodubraku umiaru, me hamujemy dzm-

aniaTecnei w na amraalnej inteligencji swiadomym, zadzarm
,
me-

Sciami gdvlyjemy zdrowo 1 otwieramy si? na „cnote stanca i duchaSS SaSod* » pozoatawanie w takiej harmonu z Tac
,

czy

Loeosem - w ich fizycznych tub fix ologicznych aspektach- est poczucw

STa i zdrowia, swiadomosc, ze zycie jest dobre, me z jak.egos szcze-

eolneeo powodu, ale po prostu dlatego, ze jest zyciem Gdy jesteamy w

San'e "askTaSmalnej, wtedy nie ma problemu propter v,tam Vivendi

oerderlcaus^ tym tanie nie istnieje bowiem rozrozmeme pomiedzy

Sa Tycf a amvm zyciem. Zycie, tak jak cnota, jest zatem wiasna

naioda Jednak peinia laski animalnej przysluguje, rzecz jasna, tylko

Szetom Natura cztowieka jest taka, ze muai ona prowadzic samo-

^fadome" ycie w czasie, po tej stronie dobra i zla a me w ogiej,jj
drazumnei wiecznosci. W konsekwecji laska animalna jest czyms, czego

Sow ek zaznaie jednyme w krotkich chwilach, w czasie przygodnego

SSSiSTS^samoswiadomosci lub w polaczeniu z innym, stanarm w

kSychlycie nie jest juz wiasna nagroda, lecz musi bye prowadzone ze

w7ffiedu na racie wobec niego zewnetrzna.

I udzka ask. spada na nas badz jako laska osob, badz jako laska grup

snolecznych bad! tez iako laska zwiazana z haszymi wlasnym, zyczema-

S^aS5amH wyobrazeniami, rzutowanymi poza nas samych i trwa-

Scymfw iakis sposob w psychicznym srodowisku w stanie. ktory mozna

ktTls?meie na przyklad laska, ktora w okresie dziecinstwa przychodz,

oa£ ojc ", opiekunki, ukochanego nauczyciela, Pozme,, **«™^
myTiki priyjacfol, laski mezczyzn i kobiet moralme lepszych ,

madrzej-

tego oatatmago typu nak^ 1 czne™a^ przypuszCzac, ze pomoc

(fego wlasne lub innych ludzi) wiary, tesknoty J wyobrazm.

j =.ci, a H,,Phnwa moze bvc otrzymywana stale lub w jej pelni jedyme

przt tych iTv wy nkSm won wyLrzenili swoja samowol, do tego

HZlilie mosa zgodnie z prawda powiedziee: „Nie ja, lecz Bog we

JSte" Niemntel iXk lest pewna ilosc ludzi nieuieczalnie skazanych™ ^bHa uSienii we wlasnej osobowosci, tak ze sa on, calkoW1-

^ni^m.TSSSanla lask, kt6re co jakis czas ofiarowywane sa

kazdei duszv Wiekszosci z nas sporadycznie udaje si? P^SJ"^kazde] auszy. "^
iP«itPsmv zaprzatnieei slowanu „ia ,

CSTUr^y^Ty aSKprWmi*, ^ocby cz,s-

^ftlrPSS boskTefpSwy wszelkiego bytu i oBj-

rowSa ie t czlo^iekowi jako pomoc w osiaganiu jego ostatecznego celu

Towo u do tei wlasnie Podstawy, poza czas i poza osobowosc Podobna

TeS dotski anlmalnei w tym, ze czerpana jest ze zrodla caikowicie mne-

lo n^na ze samoswiadome ludzkie „ja"; jest ona istotme tym •*%£*

cS bardzo odmiennych od prawdziwego celu naszego istmema.

Cala nasza dobroc jest pozyczk^, a wierzycielem jest Bog. Bog dziala, a jego

dzielem jest Bog.
fiw Jan od Krzyza

Nieustannenatchnieniejestniezbednedozyeiawdo^^^

tak jak nieustanne oddychanie jest n.ezb^dne do zycia ^^erzicm^^
Oczywiscie, jest rowmez-, odwrotnie: zycie w dobroci, pelni i szczesciu
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jest warimkiem koniecznym nieustajacego natchnienia, Zwiqzki pomie-

dzy dzialaniem i kontemplacfa, etykq i duchowoscia^ se, koliste i obustron-

ne. Kazde z nich jest zarazem przyczyne* i skutkiem.

Gdy odrzucono zasady Wielkiego Tao, wowczas

powstaly [konfucjanskie cnotyj ludzkosc i sprawiedliwosc.

.
Lao-tsy (Laozi)

(przekiad T, Zbikowskiego)

Czasownik chinski me ma gramatycznego czasu. Powyzsza wypo-

wiedz, dotyczaca bipotetycznego wydarzenia historycznego, odnosi sie

jednoczesnie do terazniejszosci i przyszlosci. Znaczy pa prostu tyle
r
ze

wraz z powstaniem samoswiadomosci laska animatna przestaje wystar-

czac do zycia i musi zostac uzupetniona swiadomymi i rozwaznymi wybo-

rami pomiedzy dobrem i ztem - wyboramr, ktore musz^ zostac dokonane

na podstawie jasno sformutowanego kodeksu etycznego. Jednak - taoi-

styczni medrcy nigdy nie przestali tego powtarzac - kodeksy etyezne i

rozwazne wybory urzeczywistniane jedynie na powierzchni woh stano-

wia, doskonalosc gorszego rodzaju. Zindywidualizowana wola i powierz-

chowna mteligencja muszq zostac uzyte w celu ponownego uchwycenia

dawnej, animamej relacji do Tao, fyle tylko, ze na wyzszym, duchowym

poziomie. Cetera jest nieustanne natchnienie czerpane ze zrodel znajdu*

jacych sie poza osobowym Ja"; srodkiem do niego sa, Judzkosc i spra-

wiedliwosc", ktore prowadz^ do m.ilosierdzia - jednoczqcego poznama

Tao, beda^cego jednoczesnie Fodstawq i Logosem.

Fame, Ty obdarowates mnie bytem, ktorego naturo pozwala mi stawac sie

w coraz wiekszym stopniu zdolnym do przyjmowania twojej iaski i dobroci.

Ta otrzymana od Ciebie moc, w ktorej widze zywy obraz twojej wszechpo-

teznej mocy. to wolna wola, Dzieki niej moge albo poszerzac, albo zacies-

mac swoja zdolnosc do przyjmowania Twej taski.

Mikolaj z Kuzy

Shun zapytaf Chenga: Czy mozna dostac Tao, tak aby miec je dla siebie?

- Twoje wlasne ciato - odpowiedziat Cheng - nie nalezy do ciebie, Jak

zatem Tao mogloby nalezec?

~ Jesli moje cialo - powiedzial Shun - nie nalezy do mme, powiedz, prosze,

do kogo nalezy?
. . . ,

- Jest oiio wyslanym obrazem Boga - odpari Cheng. - Twoje zycte me nale-

zy do ciebie. Jest ono wyslana harmoniq Boga. Twoje potomstwo nie nalezy

do ciebie. Jest, ono wyslana hiski*, zrzucona, przez Boga. Poruszasz sie, lecz

nie wiesz jak. Spoczywasz, lecz nie wiesz dlaczego. Probujesz, lecz nie znasz

przyczyny. Oto dzialanie praw bozych. Jak aatem mozesz dostac Tao, tak

aby miec je dla siebie?
Zhuuangzi

Jest w mojej mocy shizyc Bogu lub mu nie stuzyc. Gdy Mu sluze, dodaje cos

do mojego wiasnego dobra i do dobra calego swiata. Gdy nie sluze, trace

dobro wlasne i pozbawiam swiat tego dobra, ktore bylo w mojej mocy stwo-

rzvc,J Lew TuMoj

Bog nie pozbawB cie dziatania swojej milosci; to ty pozbawiles Go mozli-

wosci wspoldzialania. Bog nigdy by cie nie odrzucil, gdybys ty nie odrzucil
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jego milosci, O wszechdobry Boze t ty nie opuszczasz, chyba ze my odbiera-

my tobie nasze serca. i
"

Sw. Franciszek Salezy

Ching, majster stolarski, rzezbil w drzewie stojak do instrumentow muzycz-

nych. Ukoficzone dzielo zostato pokazane iudziom, kt^rzy ujrzeii w nim jak*

by nadprzyrodzony kunszt. Ksi^ze t,u zapyta! go mowi^c:

» Jakaz tajemnica tkwi w twojej sztuce?

- Nie ma tu tajemnicy, Wasza Wysokosc - odpari Ching, - A jednak cos tu

jest, Gdy mam zrobic taki stojak, wystrzegam sie jakiegokolwiek pommej-

szenia mojej silv witalnej. Najpierw sprowadzam moj umyst do absolutne-

go bezruchu. Po trzech dniach sp^dzonych w takim stanie zapominam o

wszelkiej zaplacie jaka jest do uzyskania, Po pieciu dniach zapominam o

wszelkiej siawie, jaka jest do zdobycia, Po siedmu dniach trace swiadomosc

moich czterech czlonkow i mojej fizycznej konstmkcji, Wtedy, gdy w moim

umysle nie mam zadnej mysli o Dworze, moja zrecznosc koncentruje sie, a

wszystkie zewnetrzne czynniki, ktore moglyby mi przeszkodzic, zmkaji^.

Wchodze do jakiegos gorskiego lasu, szukam odpowiedniego drzewa. Za-

wiera ono wymagana. forme, ktora zostaje pozniej wypracowana,Widze stx>

iak okiem umvshi i wtedy zabieram *i$ do pracy. Poza tym nie ma mc,

Le^cze mojq wrodzon^ zdolnosc ze zdolnosci^ drewna. Tylko st^d bierze sdy

to, co w moiej pracy moze wydac sie nadprzyrodzone,
Zhuangzi

Natchnienie artysty moze bye Saska, iudzk^ lub duchow^, ba4z tez mie-

szanka, ich obu. Wybitne dokonanie artystyczne jest niemozliwe bez opi~

sanych w cytowanyrn firagmencie form intelektualnego, emocjonalnejgo i

fizycznego umartwienia si? (
stosowniego do rodzaju uprawianej sztuki,

Niektorzy artysei, wykraczajqc ponad te praktyke, ktorq mozna okre^hc -

jako umartwienie sie profesjonalne, stosowali rodzaj samounicestwienia

stanowiacy konreczny warunek wst^pny jednocza,cego poznania bosk^ej

Podstawy. Fra Angelico, na przyktad, przygotowywai si^ do pracy przez

modlitwe i medytaeje; powyzszy fragment z Zhuangzi ukazuje nato-

miast, jak gleboko religijne (a nie po prostu profesjonalne) bylo podejs-

pie taoistycznego stolarza do w?asnej sztuki.

Na marginesie mozna tu zauwazyc, ze mechanizacja jest nie do pogo-

dzenia z natchniemenx Hzemieslnik mog^ ^^^onac, i rzeczywiscie cz^sto

wykortywat, prawdziwie zlq robot^. Ale jesli, jak mistrz stolarski Chmg,

kochafswoj^ sztuke i by! gotow zrobic to, co bySo niezb?dne diauczynie*

nia sie podatnym na natchnienie, mogl wykonac, i ezasem rzeczywiscie

wykonywal, prace tak dobr^, ze wydawa^a sie zawierae ,jakby nadprzy-

rodzony kunszt?, Wsrod wielu ogromnych zalet skutecznych maszyn au-

tomatycznych jest ta
r
ze s^ one w pe?ni zabezpieczone przed W?dem. Za

kazdy zysk trzeba jednak zaplacie, Automatyczna maszyna jest eaikowi-

cie zabezpieczona przed btedem T ale jest rowniez calkowicie zabezpieczo-

na przed taskq, Cziowiek nadzoruj^cy taka, maszyn? jest niewrazliwy na

wszelkiego rodzaju inspiracje estetyczn^ - niezaieznie od tego czy jest

ona pochodzenia kidzkiego, czy prawdziwie duchowego. „Przemyst

[industry] bez sztuki jest zezwierzeceniem", W rzeczywistosci jednak
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Ruskin mica potwarz na dzikie zwierzeta, Pracowity [industrious] ptak

lub owad natchniony jest w czasie pracy niezawodns), animalna, iaska^

instynktu, a to dzieki Tao, ktore przejawia sie na poziomie znajdujqcym
sie bezposrednio nad poziomem fizjologicznym. Pracownik przemystowy
[industrial] przy zabezpieczonej przed bledem i przed lask^ maszynie

wykonuje swoja, prace w stworzonym przez ezlowifckawszechswiecie

dokladnych automatow - wszechswiecie lez^cym calkowicie poza grani-

cami Tao, zarowno na poziomie zwierzecym, tudzkirn, jak i duchowym.
W tym kontekscie mozna wspomniec te nagle teofanie, ktore zdarzajq

sie dzieciom, a czasem doroslym - mogq oni bye poetami iub filistrami,

uczonymi lub prostakami, ale laezy ich to, ze me uczyniii absolutnie nie w
celu przygotowania si$ do tego

f
co im sie przydarzyio. Wydaje sie, ze te

darmowe laski, ktore staly sie natchnieniem wielu literackich lub pla~

stycznych dziet sztuki - czasem wspaniaiych, a czasem (gdy natchnienie

nie byto poparte wrfrdzonym talentem.) patet.ycznie nieadekwatnych - na

ogot naleza, do jednej z dwoeh glownych klas - sa, to nagie i gteboko

wstrza^sajaee spostrzezenia ostatecznej Rzeczywistosci jako Mttosct,

Swiatla i Szczescia albo tez nie mniej wstrza^ajaee spostrzezenia Jej

jako ciemnej, budzaeej groze i nieodgadnionej Potegi, Wordsworth zapi-

sa3t w niezapomnianych wersach wfasne doswiadczenia obydwu tych as-

pektow boskiej Podstawy:
Byl to ezas, gdy laka, gaj i potok,

Ziemia i kazdy zwykly widok
Zdawaiy mi si<?

W niebmnski blask przybrane.

I tak dalej. Ale nie jest to jedyna wizja.

Mocnn zanurzytem moje wiosla w ciche jezioro

I, gdy nRpartem na nie, moja lodka

Pomkneta przez wode jak labedz;

Gdy nag!e zza ^tromego urwiska, ktore dot^d

Zamykaio horyzont, potezny szczyt, czarny i potezny,

Jak gdyby obdarzony potegq woInego instynktu,

Podmost swoja, gtowe, Uderzalem 1 uderzaiem wioslami,

A zlowieszczy ksztatt, rosna^c nieustannie,

Wznosil sie pomledzy mna i gwiazdami. (,..)

Jednak po tym, jak ujrzalem

Ten widok, przez wiele dni moj mozg
Pracowal z niejasnym i nieokreslonyin poczuciem

Nieznanych odmian bytu; nad moimi my siami

Zawisln demnosc - nazwij ja, samotnoscia,

Lub go Ja pustynia^

Jest rzecza dose znamiennq, ze umysly prymitywne wydawaty sie za*

wsze najbardziej wrazliwe na ten drugi aspekt Rzeczywistosci. Wspania-

ly Bog, ktoremu Hiob ostateeznie sie podporzadkowuje, jest fl
nieznanq

odmiana^ Bytu", a jego najbardziej oharakterystycznymi dzietami sa Be-

hemot i Lewiatan, Jest tym rodzajem Boga f ktory wzy^^a, jak pisaf Kier-

kegaard, do „teIeoIogicznego zawieszenia moralnosci", glownie w formie
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krwawych, nawet ludzkich oflar. Inn^ manifestacj^ tej samej nieznanej

odmiany Bytu jest, w swoich najbardziej przerazaj^cych aspektach, hm~

duska bogini Kali. Natomiast wielu wspotczesnych wdzikich' pojmuje

podbudowujqc^ Podstawe oraz przedstawia jq w teologicznych racjona-

lizaciach jako jawna, niepohamowanq Pot^ge, ktora, nalezy czcic, aby jq

prze^blagac i, jefili jest to mozliwe, uzyc jej w korzystny sposob za pomoca,

magicznego przymusu.

Mvslenie o Bogu iako o zwyktej Potedze, bez jednoczesnego myslema

o nim iako o potedze, Milosci i Madrosci, jest dla zwyczajnego, grzesrae-

xo umystu ludzkiego czyms naturalnym. Jedynie ci, ktorzy calkowicie

wyzbyli sie ja" moga^ poznac doswiadczalnie, ze mimo wszy^tko frwszyst-

ko bedzie dobrze" i ze w pewien sposob juz jest dobrze. „Filozof neguj^y

boska opatrznosc - mowi Rami - daleki jest od widzenia swietych .
Jedy-

nie ci ktorzy maja widzenie swietych, moga, dzieki bezposredmemu do-

swiadczeniu caty czas wiedziec, ze boska Rzeczywistosc przejawia sie

iako Potega pelna mitosci, wspolczucia i madrosci. Pozostali me maja,

ieszcze duchowyeh moziiwosci, ktore pozwalalyby na cos wiece3 mz pray-

iecie na wiare ich odkryc. Gdyby nie pozostawione przez mch awiadec-

twa, bylibysmy bardziej sktonni zgodzic sie z Hiobem Hudzmi pierwo-

tnymi
!nspiracie wyprzedza^ t*m dzialania, a nawet daj^ sie odczuc, zanim o

mch pomyslimy; po tyro jednak, jak je odczujemy, od" nas zatezy. czy zgo-

dzimv sie' na nie, udzielajac poparcia icb przyci^ganm i pod^ajqc ™ mm
czy tez odsta^pimy od nk>h i odepchmemy je. Daj^ sie odczuc bez nas, ale me

uzyskuja bez nas naszej zgody. gw: Franeiszek Salezy

Nasza wolna wola mote przeszkodzic inspiracji, i gdy pomyslny wicher

Bozei taski rozdyma zagl^ naszej duszy, mozemy odmowic zgody i tym

samym powstrzymac skutek przychylnosci wiatru; ale gdy nasz duch zeg-

luie i pomyslnie odbywa swoj^ podroz, to nie my wtedy sprawiamy, ze wie^e

dla nas wicher natchnienia, * nie my rozdymamy nasze zagto, am tez me

wprawiamy w ruch statku naszego serca, Przyjmujemy jedynie wicher,

godzimy sie na jego ruch i poflwalamy naszemu statkowi zeglowac z mm,

nie przeszkadzajqc mu wlasnym uporem. ^ Franeiszek Salezy

Laska jest niezbedna do zbawienia i tak samo niezbedna jest wolna wola
:

ale taska-do tego, abv dac zbawienie, wolna wola zas do tego, aby je przy^c,

Nie powinnismy zatem przypisywac czesci dobrego uczynku las*£<****

wolnei woli; spelniany jest on w swojej calosci przez wspdlne 1
memozhwe

dcrrozdzielenia dzialanie ich obu: calkowicie przez tefctf calkpwide przez

wolna. wole, ale wyplywaja.c z tej pierwszej i wptywjac do dru
|^ Bernard

gw Bernard dokonuje rozroznienia pomiedzy voluntas communis i

voluntas propria. Voluntas communis jest wspoina w^^ "»«J
jest wola dztelenia oraz jest wspoln^ wola, cziowieka i Boga. W zyciu

praktycznyrfi jest rownowazna milosLerdziu. Voluntas propria jeat wog

otrzymywania i zachowvwania dla siebie oraz jest korzemem grzechu. W
aspekcie poznawezym, voluntas propria jest taka sama jak sensum pro-
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prium, ktory jest wlasnym pogl^dem jednostki, pielegnowanym z tej

wlasnie raeji, ze jest wfasnym, i ktory z tej samej racji zawsze jest moral-
nie zly, nawet jesli jest teoretycznie poprawny.

Dwaj studenci Uniwersytetu Paryskiego przybyli z wizytq do Ruysbroecka
i poprosiU go, zeby podal im zdanie lub dewize, ktora mogtaby stuzyc jako
zasada zyciowa.

„Vos estis tarn sancti sicut whitf' - odpowiedzial Ruysbroeck.
[Jestescie tak

swieei, jak chcecie bye.]

Bog gotow jest dziaiac w tobie i wlac sie w ciebie, gdy lylko uzna, ze jestes
gotow. Mistrz Eckhart
To wola ma wszelka, moc: ona czyni raj i on a czyni piekto. Pieklo jest

bowiem tylko tam, gdzie wola stworzenia odwrocona jest od Roga, raj zas
tarn, gdzie wola stworzenia dziata razem z Rogiem. William Law
Cztowieku, zastanow sie nad soba! Oto uczestniczysz w powaznej i nieprze-
rwanej walce dobra ze ztem;oa}a natura pracuje nieustannie nad urzeczy-
wistnieniem wieJkiego odk\ipienia; cafe stworzenie uczestniczy w bolesnym
trudzie i zmudnej pracy, aby wyzwolic sie z marnosei czasu; a ty, czyzbys
pragnaji trwae we snie? Wszystko, co slyszysz lub widzisz, mowi i pokazuje
tylko to, en wieczne swiatlo lub wieczna ciemnosc wydaly na swiat. Rowiem
tak jak dzieri i noc dziela, caly nasz czas, tak raj i pieklo dziela wszystkie
nasze mysti, stowa i czyny, Idz droga, ktora chcesz, zamyslaj co chcesz «

musisz bye czynnikiem jednego lub drugiego. Nie mozesz pozostawac w
bezmchu, poniewaz zyjesz wsrod nieustannycb prae czasowej i wiecznej
natury. Jesli nie bedziesz wspoMzialal z dobrem, wt,edy zk>, ktore jest w
naturze, zabierze cie ze soba. Posiadasz w sobie wage i glebie wiecznosci, i

dlatego czyn to, co chcesz - czy zriajdujesz sie w gabinecie, na polu, w skle-
pie czy w kosciele, siejesz to, co wzrasta i musi bye zebrane w wiecznos-
ci.

William Law
Rog oczekuje od ciebie tylko jednej rzeczy, a mianowieie, abys opuscii sie-

bie w tym stopniu, w jakim jestes istota_ stworzona, i abys pozwoHl Bogu bye
Rogiem w tobie, Mistrz Eckhart

Na tyeh, ktorzy czerpia^ przyjemnosc z teologicznych spekulacji opar-
tych na tekstaeh Pisma i wymogach dogmatu, czekaja^ tysiqee stron, na
ktorych s<\ zapisane katolickie i protestanckie spory na temat *aski, dob-
rych uezynkow, wiary i usprawiedHwienia, Na studentow porownawczej
nauki o religii czekaj^ uczone komentarze do Bhagawadgity, do dzie?
Ramanudzy i pozmejszych wisznuitow, ktorych doktryna Jaski jest ude-
rzajaco podobna do doktryny Lutra; czekaj^ na nich historie buddyzmu,
rzetelnie rekonstruujqce rozwoj tej religii - od doktryny hinajajrustycz-
nej

f
uznaj^cej zbawienie za owoc wytezonej pracy majqeej na celu po-

moc samemu sobie, do doktryny mahajanistycznej, gtosz^cej, ze zbawie-
nie nie moze bye osi^gniete bez iaski pierwszego Ruddy, ktorego we-
wnetrznn swiadomose i ^wielkie wspolczujqee serce

ri

stanowi „takosr"
rzeczy. Dla reszty z rtas, jak mi si? wydaje powyzsze cytaty z pisarzy
kregu chrzescijahskiego oraz wczesriej tradyeji taoistycznej stanowi^
adekwatny przekaz obserwowalnych faktow faski i inspiracji w relacji

do obserwowalnych faktow woli,
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'•r.
\ Pozadanie jest pierwsza dana naszej swiadomosci; rodzac si? wkracza-

^|w sympa ie lub antypatie, w pragnienie i chcenie. N«n»em meswm-

domTe potem swiadomie oceniamy: „To jest dobre, tamto >te
.
Nieco poz-

Sodkrywamy powinnosc: „To jako dobre, powinno zostac uczyn.one,

t^mtn iako z*e, nie powinno zostac uczymone .

N e wszystk e oceny sa rownie wazne.^^^Sob^^zle"
nia tego co nasze pragnienia i niecheci zatwierdzaja jako dobre lub zte.

Bardzo czesto odkrywamy, ze werdykt S#u najwyiszego jest mezgndny

?defvzia taTszybkol leklomyslnie wydana przez sad p
erwszej mstan-

diwKtode ego, eo wiemy o na, samych, o naszych b iinich i o swiecje

wogole odkrywamy, ze to. co poczatkowo wydawato si? dobre, moze na

dSa metP i w szerszym kontekscie bye rfe; to natomrast, co poczatko-

.JS^SSto*5f A, moie bye dobrem, do ktorego speJniema Czo,emy

Sl?
Gd°y rn^wimy o eztowieku, ze jest obdarzony wnikliwymwgl^m^

ralnvmmamyna mysli to, iedego sad o tym, co rose sobie prawo do

byeTwa™ oTciowymJest glebolci, ze wie7*^^g*V -e
oowiedziec co jest dobre na dtuisza mete 1 w szerszym kontekscie. Ody

'KSy o crfolieku, ze ma silny eharakter moralny. mamy na mysh to,

Stert gotow dzialac zgodnie z tym, eo stwierdza w swoim wgl^dzte,

nawet jSujest to w nieprzyjemny i bolesny sposob mezgodne z pier-

"XSSfpX^S- moralny nie jest nigdy sprawa czysto

osETdzia odwotuje sie do systemu prawa i kieruje sie preeeden-

samr2aczej mowiae, kaida jednostka jest czlonkiem wspolnoty ma,|-

ZkS£riSStay oparty na pochodzaeyeh z przeszlosc, wmoskach

dotyczacych tego, cS jit rzeczywisde dobre na dkrfwt mete i w m»
szvm taSek*de W iiekszosci sytuacji wiekszosc ezionkow jaktejkol-

wfek spSecznosci pozwala sie kierowae powszeehnie uznawanemu ko-

Sto^moralnemu: niektorzy odrzucaj^ ten kodeks badz o?=,

bftzw cSosci, a niektorzy wybieraja ^-/^^^wTaTiezS
wvzszemu i bardziej wymagajacemu kodeksowi. Mowiae ezyk emS& Powilmy. ze niewielu jest takich, »«P«1SSS
w crzesznym zycra i antyspoleczne samowoh; wielu jest poslusznycn

IIS pTa: c
y

zymn «ni swoim przewodnikiem Dziesiee Przykazan .
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zalujq za smiertelne grzeehy, gdy zdarza sie im je popeinic, ale nie czynia
wielkich wysilkow w celu unikni?cia grzechow powszednich Wreszcie
mewielu jest takich, ktorych prawosc „przewyzsza prawosc uczonych wpismie i faryzeuszy", ktorzy sa, prowadzeni przez Rady Doskonatosci imajq wgla/i mezb?dny do postrzegania grzechow powszednich, a nawet
medoskonalosci, potqczony z cbrakterem pozwalajqcym ich unikac.
Filozofowie i teologowie starali sie ustalic teoretycznq podstawe dla

lstmejqcych kodeksow moralnych, przy pomocy ktorych poszczegolnim?zczyzni i kobiety wydaja swoje spontaniczne oceny. Od Mojzesza do
Benthama, od Epikura do Kalwina, od chrzescijanskich i buddyjskieh
filozofow uniwersalnej milosci do szalonych doktryn naejonalizmui wyz-
szosci rasowej - lista jest dluga, a rozpietosc mysli ogromnie szeroka Na
szczescie me potrzebujemy rozwazac tych rozmaitvch teoni. Nas intere-
suje jedyme filozofia wieczysta oraz system zasad etycznvch stosowa-
nych przez tych, ktorzy w niq wierzq przy wydawamu sadow na temat
ocen wlasnych oraz ocen innych iudzi. Pytania, na ktore musimy odpo-
wiedziec w tej czesci sa, dose proste, podobnie jak proste sa odpowiedzi
rnidnosci zaczynajq sie jak zwykle wtedy, gdy przechodzimy od teorii do
praktyki, do zasady etycznej do konkretnego zastosowania.

Przyjmijmy, ze podstawa indywidualnej duszy jest spokrewniona lub
identyczna z boskq Podstawa, wszelkiego istnienia, oraz ze boska Podsta-wa jest niewystowionym Bostwem przejawiajqeym sie w postaci osobo-wego Boga, czy nawet w postaci obieczonego w cialo Logosu. Jaka iestwtedy ostateczna natura.dobra i zta? Co nalezy wtedy uznac za prawdiVwe zadanie i ostateczny cef ludzkiego zycia?

Odpowiadajqc na te pytania posluzymy sie w znaeznej mierze siowamiWilhama Lawa, tego najbardziej zaskakuj^cego wytworu angielskiego
osiemnastego stulecia. (Jak bardzo dziwny jest nasz system edukacyjnyi
Studenci hteratury angielskiej zmtiszani sa, do czytania zgrabnej publi-
cystyki Steele a i Addisona, oczekuje sie od nich petnej znajomosci pom-
niejszych opowiadan Defoe'a i wytwornych drobiazgow Matthew Priora
Moga, om jednak przejsc wszystkie swoje egzaminy summa cum laude
bez .zajrzenia chocby do pism ozlowieka, ktory byt nie tvlko mistrzem
angielskiej prozy, ale rowniez jednym z najbardziej interesujacych mys-
licieh swojej epoki i jedna, z postaci w najbardziej sympatyczny sposob
swietych w calej historii anglikanizmu.) Nasze obecne zapomnienie omm jest jeszcze jedna z wietu oznak tego, ze dwudziestowieczni wycho-wawcy przestali zaprzatac swojq uwage problemami najwyzszej prawdy
lub sensu i (poza zwyklym zawodowym treningiem) zainteresowani sajedyme szerzeniem kuitury pozbawionej korzeni i oderwanej od istoty
rzeczy oraz popieraniem namaszczonego blazenstwa erudveji dla samei
erudveii,

' J

To, co plonie w piekle, to nie innego jak
(
ja".
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Umyst p!onie, mysli pkma^ Umyslowa swiadomosc, wrazenia odtaierane

przez umyst, odczucia powstaj^ce z wrazen odbieranych przez umysl - one

rowniez ptonq.

A czym one plon^? Pton^ oghiem chciwosci, ogniem urazy, ogniem namiet-

nosci; pion^ narodzinami, staroscie^ i smiercia., smutkiem i zawodzeniem,

nedza, zalem i rozpacz^,
t

Kazanie ogma Buddy

Jesli nie widziates diabla, spojrz na wtasne (ja",

Dzelal-uddin Rumi

Twoje wtasne .ja" jest twoim wtasnym Kainem, ktory mordttje twoiego

wlasnego Abla. Kazde bowiem dziatenie oraz kazde poruszenie ,ja" jest w
duchu Antychrysta i morduje w tobie zycie boskie,

Wiln'am f^aw

Panstwo Bo?e stworzone jest przez rnitosc Boga posunietq m do wzgarrize-

nia sobq. pari^two ziemskie pr^ez mitosc do siebie posting az do wzgar-

dzenia Bogiem, .

Sw. Augustyn

Rnznica pomied?y dobrym i zlym cztowiekiem nie lezy w tym, ze jeden chce

tego t co dobre t drugi zas nie, ale wytacznie w tym, ze jeden wspd*dria?a z

zywym duchem Boz^^m obecnym w nim i stanowiacym zrodto inspiracjt,

natomiast drugt opiera sie temu duchowi - jesli rnozna mn zarzucic zlo, to

tylko z tego wlasnie powodu.
Wilham 1 aw

Ltidzie mniej powinni mvsler o tyifirt, co powinni robic, a wiecej o tym, czym

powinni bye. Jesli tylko ich byt bedzie dobry, ich czyny bedq swiecic zywym

blaskiem Nifi wvobrazajcie sobie, ze mozecie uezynic dziaJanie podstawa

waszego zbawienia; jego podstawa rausi bye to, czym jestescie, Podstaw^,

na jakiej spoczywa dobry charakter, jest doMadnie ta sama podstawa, z

ktorej ludzkie czyny czerpia swoia wartosc, a mianowicie umyst ^aJlsxiwicja.

zwrxicony ku Bog.tr" Zaprawde. gdybyscie byli tak nastawieni, moglibyscie

stapac po kamieniu I bylby to czyn bardziej zbOzny, nit gdybyscie wyTacz-

nie dla wfasnej korzysci mieli przyj^c Cialo Boze, podczas gdy brakJoby

warn duchowego oderwania.
Mistrz Eckbart

CzJowiek jest tworzonv przez swoja^ wiare. Tak jak wierzy, tak tez jest,

Bhagawadgita

To umysl nadaje rzeczom ich jakosc, ich podstaw^, ich byt. Ktokolwiek

mowi lub dziata, maj^c nieczysty umyst, za tym postepuje zmartwieme, tak

iak koio postepuje za krokami wotu cia.gnqcego powoz.
J Dhammapxda

/katura ludzkiego bytu wyznacza natur? jego czynow, natomiast natu-

rabytu przejawia sie przede wszystkim w umysle. To, czego on poz^da,

eo mysli, w eo wierzy i co ezuje - oto, jesli mozna sie tak wyrazic, Logos,

za posrednictwem ktorego fundamentalny charakter jednostki..spetnia

swoje tworcze czyny. Czyny te rnog^ bye pi?kne i moralnie dobre, jesli

byt zesrodkowanv iest w.JBogu, i moga bye zie i brzydkie. jesli jest.zesrod-

kowany w osobowym .iai HKamien - mowi Eckhart - wykonuje swoj^

prace. bez ustanku, dzieh t noc'V Bowiem nawet wtedy, gdy w danej ohwih

nie spada, ma swoj ciezar. Byt hjxjzki w ?w^
149
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skierowanyJb^di ku Bogu, bgdz w strong przeciwna,; i bedzie sqdzony
jako dobry lub z?y wfasnie ze wzgl^du nat^ energies jest bowiem mozliwe
- by rzec j^zykiera Ewangelii - popelnic cudzo!6stwo lub zbrodni^ w ser-

cu, pozostajac przy tym bez zarzutu w dzialanhtj

Chciwosc. zawisc, pycha i ztosc s§ czterema elementami Ja'\ natury lub

piekta i wszystkie sq od niego nieodl^czne. Musi iak bye i me moze bye

inaczej, poniewaz naturalne zyeie stworzenia zostalo poczete w tym eelu,

aby pewne wyzsze, rmdprzyrodzone dobro mialo udztai w Stworcy, Nie mia-

toby ono jednak zadnej sposobnosci, zadnej zdolnosci umoziiwiaja^eej przy-

jecie takiego dobra, gdyby nie byJo w sobie samym skrajnym pragnieniem i

skrajnym pozadaniem pewnego wyzszego dobra. A wiec, jesli zyeie to jest

pozbawione Boga lub oderwane od niego, rnusi bye w sobie samyra skraj-

nym pragnieniem nieustannie poza,dajaeyfn i skrajnym pozqdaniem nieus-

tannie pragnaeym. A poniewaz tak jest, wfasnie, cate jego zycie musi hyc

utrapieniem i
r
meczarniq chciwosci, zawisci, pychy i zlosci, ezyli tego

wszystkiego, co sklada sie na nature, rrJa" tub piek to. Qtoz chciwosc
,
zawjMi.-

pyeha, rrje_sa
flLzema roznymi rzeczami, lecz jedyni^e ttTemj^Ojmymi nazwa-

rjiL-niespnkDJiiei, d z i.a }alnosciJ ednejj[__ tej_sam e j w ol i tub pragnJen ia^Zlosc

bed^ca plodem tych trzech etementow moze nie" zaistniee tak dhigo, jak

dhtgo jeden lub wszystkie z nich sa, negowane lub napotykaja, cos, eo sprze-

ciwia si$ ieb woli. Te cztery wlasnosci rodza, swoja, wtasna meke. Nie dyspo*

mija ani zewnetrznq przyezyna,, ani wewnet.rzrm rnocfy ktore mogJyby je

odm ionic, I dlatego wlasnie wszelkie „ja" i kazda natura muszaj trwac w tym
stanie dopoty, dopoki nie wejdzie w nie ani nie narodzi sie w nich jakies

nadprzyrodzone dobroi Dopoki cztowiek zyje wsrod marnosci czasu, dopoty

jego chciwosc. zawisc, pyeha i ztosc mogq bye mozliwe do zniesienia, moga,

utrzymywac go w stanie bedgcym mieszanka, spokoju i zmartwienia; cza-

sem moze im towarzyszyc rownie dobrze zadowolenie, jak udreczenie. Ale

gdy smierc ktadzie koniec marnosei wszystkich ziernskicb ztudzen, dusza T

ktora nie rodzi sie na nowo w nadprzyrodzonym Stowie i Duchu Rozym,
musi ujrzec siebie samq zniszczona^ i uwiezion^ przez wlasne nienasycone,

niezmienne i stanowi^ee dla niej samej udreczenie, chciwosc, zawisc, pyche

i zlosc.

William Law

Praw tiq j e s t, ze Jtiie ynozesz we wlasciwy sposob wyrazic stopnia two
;

jej

gczeszaaosci Dzieje sie tak r
poniewaz niernozliwjL^.jeslM,aJLu^^.tym zvciu

przedstaw ic grzeehy w catejjch szpetocie; nigd/ tez nie b^dz[erpj/joiQgJl

po znac ictr^Jakjnil4iUdrni^ajrze jnaczejyiilw_^vie±le,Bfiga-I^6g

JaT^rnektoryrn duszom wrazenie ogromu grzechu i poprzez to daje im

odczuc, ze grzech jest nieporownywalnie wieks^y, niz sie wydajef Dusze

takie mxiszq pojmowac swoje grzeehy tak, jak przedstawia je wiara [to zna-

czy takimi, jakimi s^ one same w sobie}; opisu jac je musza ?^ie jednak zado-

wolic takimi ludzkimi slowami, jakie ich usta zdolne sq wypowiedziec.

Charles de Condren

Lucyfer, gdy trwa! jeszcze w swoje j natura Inej szlachetnosci, iak jak stwo-

rzyl gn P6f?, by! stworzeniem czystym i szlachetn ym. Gdy jednak przylgnajl

do irja'\ gdy uznaf siebie samego oraz swoja szlachetnosc za swoja^ wtasnosc,

wtedy upad J i z aniota stal sie diabfern, Tak samo jest z cztowiekiem. Gdy
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pozostaje w samym sobie i uznaje swoja, naturaln, szlachetnosc za n^)^
Lasnosc, wtedy upada i z cztowieka sta3e s,e ^2^aniu Ctrystusa

rdvhv wvborny aromatyczny owoc mia! moc oddzielania sie od bogatego

Stha S&io smaku, zapachu i barwy, jakie czerpie z cnoty powietrza

fTS^£2?lub gdyby mogl na samym pocza,tku swojego wzrastama

ndw^cl sVe o^onr f? nilprzyjmowac od niego zadnej cnoty, wtedy pozo-

Sbv w swnim przyrodzonym stanie gniewu, cierpkosci. goryczy i tward*

c takSS3JS dlably, ktore powrocity do swojego mroeznegokorzema.

S^iJSSSto i Ducha BozegaTak zatem piejeiej^a^^

iStakaS J^t ona przed o S^gni?ciem cnoty slonca I duch, PoW^,a.

I Hk iak owe j Mftry - gdyby mial .dolnosc odczuwama samego stetae -

™ta "niSa holesc od Para MiloAci: tmaja ani jadynie w s anj. roz-

Milosci i Swietle. William Law

Span. N.««go:^jsa^StJA^JJ^^^ ,.„

nieskotiozonoKC wyplywa z Boga, taK, jaK pohi^ijujc, ^

nvm ludzie wvtupujacy w?asne oray. William Law

Mimo. ze swiaUo i pr.yjemnosci ,ewn?tr,nego swia«a rne^^m^t
naifforsrvm ? ludz.i stale i wyraznie odczuwac gmewi, zapalczywosci.rn.ro

E?UaSSdSi»nia. stanowiacych istote kazdej upadlaj 1 grzesznej duszy,

Sfe^bv nie dopu-szcza^ do siebie pewnego wewnet.rznego n.ePoko,«,

budzacego ich obawe i przychodzacego nie wiadomo skqd? N.eatety D«e,e

s 1 tak Kiiewal jit w nich unadly duch, cigmnv I bolesny oggn^gry

^£ilo5i2Jaj22]sfi5S£Jei2^ti^ WjU
.am Law
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W tradycji judeo-ehrzescijanskiej Upgdgkjgg t nastgp s twemjtworze T

r
!i5i gswj3je^j30wstajue zawdzi^cza wyjj^cznie

,
e^ce^yczneniu_uzyciyi „

TTOlneiwoUi ktQjria_powinna £Qzogtgwa^skugiona na boskiej Podstawie. a ..

nie naodrebnym „ia"i Mit Genezis, mimo ze zawiera bardzo wazna, praw-
d<? psychologicznq, ma pewien brak sprawiaja,cy, ze nie moze bye calko-
wicie zadawalajqeym symbofem: nie wspomina o fakcie istnienia zta i

cierpienia w swiecie innym niz ludzki, mie rnowiae juz o tym, ze wcale
faktu tego nie wyjasnia. Zeby osia^gnql zgodnosc z naszym doswiedcze-
niern, mit ten powinien zostac zmieniony w dwoch rniejsoach. Po pier-

wsze, powinien dac wyraz temu, ze stworzenie, to niezrozumiale przej s-

cie od niejawnej Jednqsddo przej awiaj a,ce£ si 9 wieJosd natury,. ^od

wiecznosci do .czajgu, nie jest tylko wst^pem i niezbfdnym warunkiem
llpadku - do pewnego stopnia ono samo jest Upadkiem. Po drugie, powi-
nien pokazywac, ze q&s anaiogiezneffo do wolnei woli moze istniec poni-
zej poziomu hidzkieffo.

W buddyjskich i hinduistycznyeh interpretacjaeh filozofii wieczystej

wyraznie stwierdza si£, ze przej scie od jednosei bytu duchowego do wie-

losci bytu ezasowego jest istotnq, czPsoia^Yfpad^fj B61 i zlo sa, nieoddziel-

ne od indywidualnego istnienia w swiecie czasu; w przypadku istot ludz-

kich ten nieunikniony bol oraz zfo zostajq wzmocnione, gdy pragnienie
zwraca sie raczej w strong „ja" i wielosci niz w strong boskiej Podstawy.
Moglibysmy na zasadzie spekulacji dodac do tego poglqd, ze bye moze
nawet egzystencje stojqce ponizej czlowieka obdarzone s^ (zarowno in-

dywidualnie, jak i - w rama.ch gatunkow i rodzajow - zbiorowo) czymsi, co

przypomina wladze wyboru, Czyms nadzwyczajnym jest fakt, ze „ez!o-

wiek nie rna sobie rownego wsrod stworzeri", ze - z tegn co wiemy - kaz-

dy inny gatunek jest gatunkiem zywych skamienialosei, zdolnych jedy-

nie do degeneracji oraz wymierania i nie b^daeyeh w stanie dokonac
ewolucyjnego post^pu. W j^zykn scholastycznego arystotelizmu mowi
si$, zP-Tnat-.pria pragnteJornriy, xtiftkfyiiftry.nie fnrmy ryajlppszqj, alp ffirrny

iako takifii Rozglqdaja^fc sie. wokol nas i patrzac na swiat istot zywych,
obserwujemy (z pelnym zaehwytu zdumieniem, czasem - musimy to

przyznac - zawierajaoym domieszkp pewnej zapytujaoej konsternacji)

niezliczone formy - zawsze pie.kne, cz^sto ekstrawagancko osobliwe, a

czasem nawet zlowrogie - w ktorych nienasycone. pragnienia materii

znajdojq swoje zaspokojenie. Sposrod catej zywej materii, tylko tej, kto-

ra zostala zorganizowana w istoty ludzkie, udaJo si^ znaJezc form^ maja^-

ca, mozliwosci - przynajmniej w aspekcie umystowym - dahzego rozwo-
ju. Cala reszta jest obeenie zamkni^ta w formach, ktore moga jedynie

pozostac tym, czym sq, lub, jesli si^ zmieniajq, zmieniac sie jedynie na
gorsze, Wygla^da na to, ze w kosmicznym tescie na inteligenejf calaxiaie^
ria_ozvwiona. z wvjqtkiem istot. Indzkich, ulpgla w kt.nryms mamenrie
swnjpj bio^gieznei kariery pokusie . przybrania , formy . ktjara nie byta

aliso

h

\ t

n

ie najjep sza^jg^ed yni e na
\
bardziej..._korz^atna^w^n.aibltzsz.e

)

przyszlnsni Kazdy gatunek. z wyjqtkiem ludzkiego, wybral aktem analo-
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cteznym do aktu wolnej woli szybkie korzysci specjaiizacji oraz natych-

miast mozliwy zachwyt nad swoja. obecnq - chociaz realizowanq na mz-

szvm poziomie bytu -'doskonalofci^ Skutek tego jest taki, ze wszystkie

te satunki wchodza/w slepe uUczkl ewolucjL Do poczqtkowego, kosmicz-

neeo Upadku stworzenia i mnogo^ci czasowych zjawisk dodaly mroczny,

biologiczny odpowiednik dobrowolnBgoU^ one,

iako ^aluB^rSiI^5^^
nownlgo pota^Saii^SS^^ Za ten zl* wybo"

w^\ktel^rmv zycia - procz czlowieka - zostaty ukarane w sposob

negatywny, mianowicie tak
f
ze pozbawione sa, mozliwosci urzeczywist-

nienia najwyzszego dobra - dobra, do ktorego zdolna jest mniej wyspe-

ciaiizowana! a co za tym idzie, bardziej wolna i swiadoma, forma htdzka.

Oczywiscie trzeba pam ietac, ze zdoinosc do najwyzszego dobra osia^gana

iest tylko za cene bycis zdolnym do skrajnego zta. Zwierzfta me odczu-

waia tylu rodzajow cierpienia ani ~ wydaje stf to prawie pewne « me

cierpia tak bardzo jak ludzie- Co wi?cej T
zwierz?ta sq calkowide mewin-

ne, jeSli cbodzi o tf dtabolicznq mkczemno^c, stanowi^cq wspolme ze

Wietoscia jedna, z cecb wyrozniajqcych gatunek ludzki.

Widzimy zatem, ze y^^ fS.^̂ ii wl^zystei czyms dobrym 3esjjall

ndrebne Ja" Eoziista4e-3fi^^

jepo byt i w koncu roztagia gjPQQi|ej W Tfo mt<»frtw^niq; ziem nato-

m£st"jest "s^tigowan ie odrebnqsd,^dmw^pxm^
t^iBP^^Ba^ba^iB^m^ ta daje si« oczywiscie doskonale pogo»

dzic'ze'sformulowaniem zasad etycznych jako serii negatywnych 1 pozy-

tywnych nakazow bo^kich, a nawet ze sformutowaniem ich w katego-

riach uzytecznosri spolecznej. Te zbrodnie, ktore s^ wsz?dzie zabromo-

ne wynikaja ze stanow umyslu wsz^dzie pot^piany^h jako zte; z kolei te

zte stahy umyslu sq, jest to fakt empiryczny, calkowicie nie do pogodze-

nia z jednj>czacym^oznam
-jak twierdzi

filozpiia. wieczysta -^^vemjiQJw^zszym,
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CZAS I WIECZNO&C
Wszechswiat jest nie konczaeym sie nastepstwem zdarzen, ale jego

Dodstawa wedlug filozofii wieczystej, jest wiesznejeraz_bosJye£oJ^

Klasyczny wykiad na teraat stosunkdw pomiedzy czasem a wiecznoscia.

mozna znalezc w ostatmch rozdzialach O pocieszeniu jakie da,,e filozotm,

gdzie Boecjusz podsumowuje koncepeje swoich poprzednikow, zwiasz-

Comnego jest bowiem snuc sie przez czasowo nieograniczone zycie (...), a co

innego objac w posiadanie zycie bez poczatku i bez konea narazjako cata

terazniejszosc, co jest oczywiscie wlasciwoscia istoty boskiego dueha. (...)

Bo iedvnie ten stan terazniejszosci nieruchomego zycia 6w meskonczony

mch rzeczy czasowycn nasladuje (...). a skoro ealej peini swego zyeia me

moze iednoczesnie posiadac, zatem jut przez to samo, ze w jakis sposob

nipdy nie przestaje bye ta rzeczy, ktorej wypefnic ani wyrazic me moze,

zdaie sie w pewnej mierze te rzecz nasladowae i stara sie przywrzec do

iakiejkolwiek terazniejszosci tego znikomego i przelotnego momentu. A

poniewaz ta chwiia nosi w sobie niejaki obraz owej nieprzerwane.i teraz-

niPi^osri przeto tvm, ktorym przypadnie w udziale. uzycza tego, ze wydaie

sic' iz istnieje. A pnniowaz taka chwiia nie moze zatrzymac sie w miejscu,

wiec chwyta si? nieskonczonej drogi czasu i w ten sposob si? dzieje, ze

posuwajac sic naprzod, przedtuza ciag zycia, ktorego Pe»n. poprzez trwan.e

objac nie moze.
Boecjusz

(przekJad W. Olszewskiego)

Poniewaz zas kaidy sad stosownie do swojej nat.ury obejmuje to, co jest

iemu poddane, a Bog ma zawsze stan wieczny i terazniejszy. wiedza przeto

ego przechodzae wszelki ruch czasn. trwa w swojej niezlozonej terazniej-

szosci i ogarniaiac nieskonczone okresy przeszlosci i przysztosc. w swoim

niezlozonym poznaniu rozwaza wszystko, jak gdyby sie juz dziaio

Boecjusz

(przektad W. Olszewskiego)

Wiedza o tym, co dzieje sie teraz, nie wyznacza zdarzen. To, co nazywa

sie zwykle hoska przedwiedz^, jest w rzeozywistosci wieczna.wiedza o

terazniejszosci, ktora daje si? pogodzic z ludzka wolnosaa. woh istme]*-

^ W
PoTsianie wszechrzeczy i wszelki rozwoj zmieniajaeych sie w naturze zja-

wisk oraz cokolwiek sie w taki iub inny sposob w ruch wprawia, ma od

stalosci boskiego roz.umu przydzielone sobie przyczyny, porzadek i form?.

Rozurn ten (...) ustanowlt n-zriorak.eJf^^^^S&J inteligencji

czy dziac, a to prawidlo, jezel. s'^
ZnolcTa ieteH^Je jednak odniesie do

weZmiepoduwage.nazywa^patrzno^^ ^ star<)iytnych

rzeczy ktore
J™ *£*3£5 owSe owa'madrosc boska ugrun-

nazwe fatum. (...) Bo opatrznosc pi l"
,^ kieruie wszystkim, fa-

towana w najwyzszym wiadcy^^zy^ktt.™£> ktorego

turn zas jest to tkwi^ce w ruchomych rzeczach urza *

atranoW bo-

pomocy opatrznosc wszystko^w^^^S -^znLkosc i nie-

wiem ogarnia rownnczesn.e ^f^^^Lgolne czesci catosci roz-

skonczonosc, fatum ^s^rowadz
%^J ^rrozwofczasowego nastepst^a,

dzielone miejscem, forma >^^J^^Z^Zr.nosc, a samo zas

zjednoczonyw
«•*»£««f^^^^^ «^-MJ*w*-" i»

to zjednoczeme, roztozone t rozwini^re w " w
rta4l)4erw tworzyw swymW (...) .T*k bowiem^.^"SStfiS^vZ* soba jako

duchu, a potem doprowadza dz,elo do^^JL tak samo Bog opat-

jednoiite i obecne to^ ^SK? niezmiennie, co ma bye

rznoscia rozporzadza wprawdz1**™™^^ c0 rozporzadzil wielo-

wykonane, ale dop.ero przez faU
™l°

s*™'™
wszysik0 , eo podiega fatum,

rate i czasowoP^P^f^SegaXniez samo fatum - pewne zas

podlega takze opatrznosci ktotej P°"'3
opatrznosci, stoja ponad

rzeczy. ktore sq bezposredmc
' ^^f^wS^a- tak nlew«u-

kolejami fatum. Sa to^^^SSSrzadku fatum.

szenie umieszczone, ze wychodze, poza zmtennost p , Boecjusz

(przeklad W. Olszewsk iego)

•£S godzin, tylko wtedy. gdy kaze tak po3fc,e.. ^^ ?^
« wr^P^ nrzeciwnicy filozofii wieczystej negowali ist-

Poczyna,ia,c od Hotabesa P^™"^ ... . H czas j zmiana s*s czyms
nienie^^.^^S^^^Sa.^ wiecej, przyszte

podstawowym; me ma zadnej inne3
J,noWane i nawet Bog nie moze po-

wydarzenia sa caikowicte^d^ZZ^Z%11 nie moze bye opisywany
siadac wiedzy na ich temat Co_za tym rd

^^t^akakolwie^ -na,
jako Alfa i Omega, aV^£%*m ^crasowego alfietu. Jednak wy-

obecnie wymawiana, posredrua Utera czasow g
Research"

rywkowe swiadeetwa zebran^P
J1^f? âtorvinv<-b testow postrze-

oraz statystycznie znacz^ce sw
^f

C

n̂ ^ ie nawet
gania pozazmystowego prowadz^

^
ieuchr^ sk0nczona swiadomosc

fudzkie"^^^^^^^se^ Wb iaka

moze wiedziee jaka karta zostanie «iwi
ic nje.

katastrofa morska wydarzy «? *P^SSdSSS^ w idei nieskon-
.

mozliwego ezy n«!^.^£^^5SSSS?Si wydarzenia do-

czonej swiadomosci, kto.a moze
i

w c™u
przyszlym. „Zwodnicza

wolnie oddalone w tym, co dlainw est «^J J. _
y
a fe 6 mo,,e jest

terazniejszosc", »#'e^V^SiS przejscia od znanej

SSLiT^a^SS n°a

d
ZnymU nas z powodU
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meostrosci naszej paiuieci chwila „teraz'\ Moze ona zawierac, a bye moze
zawiera zawsze, porcje najbiizszej, a nawet stosunkowo dalekiej przysz-
iosci, Dla Bostwa zwodnicza terazniejszosc moze bvc wtasnie tym inter-
rmnabihs vitae tot simul et perpetua possession o ktorym mowi Boe-
cjusz.

Neguje sie czasem istnienie wiecznego „teraz" na tej podstawie ze
porzadek czasowy nie moze wspobstniec z innym porzadkiem. ktory nie
jest czasowy. oraz ze nie jest mozliwe, aby substanejazmienna iaezyla
sie z substancja niezmienna. Zarzut ten bylby oczywiscie wazny, gdyby
natura porzadku bezczasowego byla mechaniczna, lub gdyby niezmien-
na substaneja miaia wiasnosci przestrzenne i materialne.>ilozofia wie-

- ezysta twierdzi jednak, ze wieczne ,;teraz" jest swiadomoscia, ze boska
I odstawa jest duchem

t
ze byt Brahmana jest chit, czyii wiedza. Idea cza-

sowego swiata poznawanego, i jednoczesnie podtrzymywanego oraz
nieustanme stwarzanego przez wieczna swiadomosc, nie zawiera zadnei
wewnetrznej sprzecznosci,
Doeieramy w koricu do argumentow skierowanych przeciw tym, kto-

rzy utrzymuja, ze boska Podstawa moze bye uchwycona przez ludzki
umys! w akeie jednoczaoego poznania. Roszczenie to traktowane jest
jako absurdalne, poniewaz zakfada nastepujace twierdzenie: Raz je-
stem wieczny, kiedy indziej jestem w czasieX Ale wypowiedz ta byfaby
absurdatna tylko wtedy, gdyby czlowiek byt istota o dwoistej naturze
zdolna do zyeia na jednym tylko poziomie. Ale jesli, jak utrzymywalt
zawsze glosiciele filozofii wieczystej, czlowiek jest nie tylko cialem i

d jszej, ale rowniez duchem, i jesli moze, zaieznie od tego jaka jest jego
wola, zyc badz w sferze czysto ludzkiej, badz w harmonii, a nawet w jed-
nosci z boska Podstawa swojego bytu, to wtedy wypowiedz ta okazuje sie
calkiem sensowna. Ciaio przebywa zawsze w ezasie, duch zawsze jest
poza czasem, natomiast dusza jest dwoistym stworzeniem zmuszdnym
prawami ludzkiego bytu do czesciowego przynajmniej wiazania sie cia-
tern, ale zdotnym rowniez, jesli tego pragnie, do doswiadczenia ducha i

uto^amiama sie z mm, a przez niego z boska Podstawa. Duch pozostaje
zawsze tym, czym wiecznie jest, ale czlowiek jest tak zbudowany. ze jego
dusza me moze nieustannie utozsamiac sie z duchem. W stwierdzeniu
„Raz jestem wieczny, kiedy indziej jestem w ezasie" podmiotem jest
dusza, ktora przechodzi z ezasu do wiecznosci, gdy utozsamia sie z du-
chem, i powraca z wiecznosci do czasu ~ powodowana wlasna wola lubme ehciana koniecznoscia - gdy wybiera cialo, badz jest zmuszona do
utozsamienia sie z nim.

„Sufi - mowt Dzelal-uddin Rum? - jest synem terazniejsxosci'V Postep
ducbowy jest posuwaniem sie po spiral*. Zaczynamy jako msmowleta w
zwierzecej wiecznosci zycia chwila, bez niepokoju przysziosci i bez'zato-
wania przeszlosci; dorastamy do kondyeji typowo ludzkiej, kondyeji istot
patrzqeych przed siebie i w tyJ, iyjacych w duzej mierze nie w terazniej-
szosci, lecz w pamieci i oczekiwaniu, zyjaeych nie spontanicznie, ale
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wedlug regul, ostroznie, w zalu. strachu i nadziei. Mozemy, jesli tego

.
pragniemy, kontynuowac wznoszenie sie po luku zawracajacyrn w strone

punktu, ktory odpowiada naszemu wyjsciowemu. zwierzecemu poloze-

niu, znajduje sie jednak nieporown\rwalnie wyzej. Raz jeszcze zycie staje

sie zyciem chwila,, tyle tylko, ze tym razem nie jest to zycie stworzenia

stojacego ponizej czlowieka, ale istoty, w ktorej mitosc wygnata strach,

widzenie zajelo miejsce nadziei, a bezinteresownosc potozyla kres pozy-

tywnemu egoizmowi blogich wspomnien i negatywnemu egoizmowi wy-

rzutow sumienia. Chwila obecna jest jedyna szczelinq, przez ktora dusza

moze przejsc 7 czasu do wiecznosci, przez ktora laska moze przejsc %

wiecznosci do duszy, przez ktora milosierdzie moze przejsc z jednpj

duszy zyjacej w ezasie do drugiej. Oto dlaczego sufi, a wraz z nim kazdy

przedstawiciel filozofii wieczystej, jest lub stara sie bye synem terazniej

szoscL
Bog zakryvva przed nas?ym wzrokiem przeszlosc i przySzJosc,

Spala \v obie ogniem.

Jak dlugo bedzie<^ jak irzeina, podzielony miecizy te czesti?

Dopoki trzetna jest podzielonu,

Dopoty nie powierzei sic jej sekretqw, . *_>

A ona nie odpowiada dzwiekiem ustom i oddechowi.
J>zelal-uddin Rumi

To oproznienie pamieci, mimo ze pozytki z niego plynace nie ^a tak wieikir

jak te, ktore piyna ze stanu z,jt*dnor.-zenia. jest wielkim dobrem z tej prostei

racji
(
ze uwalnia dusz^ od wielu trosk. zrnartwien 1 smutkow. u takze wietu

niedo3konatos<:i i grzechow,
Sw, Jan od Krzyza

W idealistycznej kosmologii buddyzmu mahajany pamiee odgrywa

role demiurga o charakterze raczej szkodliwyrcu „Gdy potrojny swiat jest

ogladany przez bodhisattwe, spostrzega on, ze powodem jego istnienia

jest faiszywie zinterpretowana pamiee nagromadzona w ciagu nie maja-

cej poczatku przeszlosci" (sutra Lankaw&tara). Stowo przetkmnaezone tu

jako „pamiec
,r

znaczy dosiownie „perfumowanieTt

. Calosc ziozona z umy*
slu i ciata nosi na sobie nieusuwalny zapach wszystkich mysli, czynow,

pragnien i uczuc swojej gatunkowej i osobowej przesztosci, Chinczycy

ttumacza sanskrycki termin za pomoea dwocb symboli. ktore znacza tyle
f

co f
,przyzwyczajenie-energia

T

'. Przyczyna tego, ze swiat jest tym, czym
jest (w naszych oczach), sa, wszystkie swiadomie, nieswiadomie oraz fiz-

jologicznie zapamietane przyzwyczajenia, wytworzone przez naszych

przodkow lub przez nas samych badz w naszym obecnym zyciu, badz w
ezasie wczesniejszycb istnifm. Zapamietane zJe przyzwyczajenia spra

wiaja, iz wierzymy, ze wielosc jest jedyna rzeczywistoseia oraz ze idee

„ja" „mi" i Mm6j" stanowia ostateczna prawde. Nirwana poiega na „widze~

niu siedziby rzeczywistosci takiej, jaka ona jest", a nie rzeczywistdsci

quoad nos, takiej, jaka sie nam wydaje. Oczywiscie nie moze to zostac

osiagniete dopoty, dopoki istnieje jakies
T
,my"

t do ktorego mozna zrelaty-

wizowac rzeczywistosc, Stad bierze sie podkreslana przez wszystkich
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przedstawicieli filozofii wieczystej potrzeba umartwienia si?, potrzeba

smierci „ja". Musi to bye umartwienie sie odnoszejee si? nie tylko do

pragnien, uczuc i woli, ale rowniez do zdolnosci rozumowania, do swiado-

mosci samej oraz do tego, co czyni naszq swi adornpsc tym, czym on a jest

- do osobowej pamieci i odziedziczonej energii przyzwyczajeri. Do osi^g-

niecia zupelnego wyzwoienia nie wystarczy odwrocenie sie od grzechu;

konieczne jest rowniez odwrocenie sie od umyslu, czyli - Jak nazywaj^ to

buddysci mahajany - para vritti, lub zwrot ku prawdziwym gtebiom swia-

domosci. W rezultacie tego zwrotii energie przyzwyczajen zawarte w
nagromadzonej pamieci, a wraz z nimi poezucie bycia odrebnym ego,

zostaj^ zniszczone. Rzeczywistosc nie jest juz postrzegana quoad nos (z

tej prostej przyczyny, ze nie ma juz nos, ktore mialoby jc* postrzegac) -

jest postrzegana jako taka T
jaka jest w sobie. Mowi^e sJowamt Blake'a:

„Gdyby bramy postrzegania byly oczyszczone, wszystko byloby widziane

jako takie, jakie jest, nieskohczone". Ci f
ktorzy s^ czystego serea i ubodzy

duchem, doswiadczaj^ samsary i nirwany, pozoru i rzeczywistosci, jako

', jednej i tej samej rzeezy.

To czas uniemozliwia swiattu dotarcie do nas. Nie ma wiekszej przeszkody

dla Boga niz czas. Ale tez nip tylko czas, lecz rowniez rzeezy istniejqce w
czasie, nie tylko rzeezy istniejace w czasie, lecz rowniez zanurzone w czasie

uczucia, lecz sam siad i sam zapach czasu.

Mistrz Eekhart

Radujcie sie w Bogu caJy czas - powiada,sw. Pawef Ten raduje sie caly

czas, kto raduje sie ponad czasem i bedqc wolnym od czasu. Trzy rzeezy

przeszkadzajq czlowiekowi w poznaniu Boga. Pierwsza jest czas, drug^ eie*

lesnosc, trzeci^ wielosc. Aby Bog mogt wejsc, te trzy rzeezy musz^ wyjsc,

chyba ze pnsiadasz je w sposob wyzszy i lepszy, a wielosc sumuje sie w
tobie w jednose.

Mistrz Eekhart

Zawsze gdy mysli sie o Bogu jak o bycie pogr^zonym calkowicie w
czasie, wtedy pojawia sie tendencja do pojmowania go jako bytu raczej

„numinaJnego" niz moralnego, jako Boga zwyklej nieposkrornionej Pote-

gi, a nie Boga Potegi, Mqdrosci i Mitosci* jako nieodgadnionego i niebez-

piecznego wladce, ktorego nalezy przebiagae ofiarami, a nie Ducha, kto-

rego nalezy uczeic w duchu. Nie ma w tym nie nienaturalnego, czas jest

bowiem nieustannym umieraniem, a Bog calkowicie pogr^zony w czasie

jest. Bogiem, ktory niszczy rownie szybko, jak stwarza. Przyroda jest w
niezrozumiaiy sposob przerazaj^ca w tym samym stopniu, eo urocza i

szczodra. Jesli Bostwo nie przekracza czasowego porzqdku, w ktorym

jest immanentnie zawarte, i jesli duch ludzki nie przekracza zwiqzaxiej

czasem duszy, wtedy nie jest mozliwe, aby sciezki boze zostaiy wythima-

czone czlowiekowi. Bog przejawiaj^ey sie we wszechswiecie jest wlasnie

tq gwaitownq Istot$ przemawiajqcej do Hioba z tr^by powietrznej, ktorej

symbolami sej Behemot i Lewiatan, kon bojowy i orzet. Ta sama Istota

zostata opisana w npokaliptycznym Jedenantym mzdzinie Bh$gaw&dgity<

„() najwyzszy Oochu - rnowi ArdiunH zwracajar* sit; do Krys/.ny, o ktd-
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rym wie, ze jest on wcieleniem Bostwa - pragn? zobaczyc twojq forme

Iswary" (to znaczy jego forme jako Boga swiata, Natury i porz^dku cza-

sowego). Kryszna odpowiada: „Ujrzysz wewnqtrz mojego ciata ca*y

wszeebswiat razem ze wszystkimi ozywionymi i nieozywionymi rzecza-

mi". Reakcja Ardzuny na objawienie jest po^czeniem zdumienia i prze-

strachu:

,

; - Ach, Panie moj (
widze w twoim ciele wszystkich bogow r

Kazdego we wlasciwym mu stanie, oraz mnogosc stworzen;

Widze Pana Brahrne spoczywajc^cego na swoim lotosie,

,,
;

.,
,

Widze wszystkich m^drcow oraz swiete w^ze. i

Formo Uniwersalna, widze ciebie bez granic
T

Nieskohczonosc oczu, ramion/ust, brzuchow -

Patrze i nie znajduje konca, srodka ani poez^tku-

Tu nast^puje diugi fragment opisuj^cy szeroko wszechmoc i wszecbro-

zumnosc Boga w formie Iswary. Nast^pnie jakosc wizji zmienia sie i

Ardzuna spostrzega ze strachem i drzeniem, ze Bog wszechswiata jest

zarowno bogiem stworzemia, jak i zniszczenia.

;, Teraz twoje usta zgrzyt,aj^ przerazaj^eyma zebami,

i\.< Blyszcz^c jak ognie poranka w Dniu SBjdu -

'

PoJnoc, poludnie, wschod i zachdd wydajq sie mieszae ze sobq;

Panie diewow, !?chronienie swiata, bqdz laskawy! (r ) .
,,

;
,

Szyfoko, jak rzeki piyn^ce do oceanxi, -

Pedz^ bohaterowie do twych gorej^cycb gardzieli,

*i. Podobni crnom, idf^ na spotkanie niszczqeego ognia.

l ZanurzaJEj sie w tobie na osiep i gin^. (..,)

Powiedz mi, kirn jestes, kirn bytas od poczqtku, grozna osobo.

• O Boze bogow, b^\dz Jaskawy.

Przyjmij moj hold. Panie. Twoje drogi $3 przede mn§ ukryte.

^Powiedz mi, kim jestes". Odpowiedz jest jasna i jednoznaczna.

Przybytem jako czas, niszczyciel ludow,

Przygotowany na dojrzewaj^c^ godzine ich zguby.

Ale Bog, ktory przybywa w tak przerazajqcy sposob w postacl czasu P

istnieje rowniez w wiecznosci jako B6stwo t
jako Brabman, ktorego istot^

jest Sat, Chit, Ananda t
Byt, Przytomnosc i Rozkosz; natomiast wewn^trz

i ponad umeczonq, przez czas duszq cziowieka jest jego duch, „niestwo-

rzony i niestwarzalny", jak mowi Eekhart, Atman spokrewniony - jeslt

nie identyczny - z Brahmanem. Bhagawadgita, podobnie jak wszystkie

inne sformulowania fitozofii wieczystej, tlumaczy ludziom sciezki boze

stwierdzajefc - a stwierdzenie to oparte jest na obserwacji i bezposred-

nim doswiadczeniu - ze czbwiek moze, jesli tego pragnie, umrzec jako

odrebna (^zasowa sobistnsc [selfness] i w ten sposob dojsc do jednosci Z

bezcznsowym Ducbem. Stwierdza ona rowniez, ze Awatar wciela sie po

to, zeby wspomaga^ Isloiy ludakie w osiqganiu tej jednosci. Czyni to na
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trzy sposoby: nauczaj^c prawdziwej nauki w swiecie zaslepionyrn dobro-

wolne* niewiedzq, zapraszaj^c dusze do „cielesnej mitosci" swojego czlo-

wieczenstwa - me stanowiqcej wprawdzie celu samego w some, lecz

bedacej srodkiem do prowadzqcego przez mitose poznania Ducha - oraz,

na koniec, sluz^c jako kanat taski.

Bog ktory jest Duchem moze bye czczony jedyme w duchu i tylko ze

wzgledu na siebie samego; natomiast Bog w czasie jest zwykte czczony

za pomocq srodkow materialnych z intencjq osi^gniecia doezesnych ce-

lnw. Bog w czasie jest w rzucajqcy sie w oczy sposob zarowno niszezycie-

lem, jak i stworc^; poniewaz tak jest, wydalo sie czyms wiasciwym ucz-

czenie go metodami rownie straszliwymi jak rozsiewane przez mego

zniszczeme. Stqd krwawe ofiary sktadane w Indiach bogini Kah ze

wzgledu na jei aspekt Natury-Niszczycieiki, stc^d potepione przez proro*

kow Izraela .ofiary z dzieci sktadane
,t
Molochom'\ stqd ofiary z ludzi

praktykowane na przyklad przez Fenicjan, Kartaginczykow, druidow x

Aztekow, We wszystkich tych przypadkach zwraeano sie do bostwa b?dq-

cego albo bogiem w czasie albo personifikacj^ Natury, ktora nie jest

niezym innym jak samym Czasem, pozeraczem wtasnego potomstwa: i

we wszystkich przypadkach celem obrzedu byto osi^gnieeie przyszlej

korzysci lub unikniecie jakiegos ogromnego zta, jednego z tych, ktore

Czas i Natura maja zawsze w zapasie. S^dzono bowiem, ze warto jest

zapra^io wysokc^ eene w monecie cierpienia, w tak oczywisty sposob

cenionej przez Niszczyciela. Waga doczesnycb celow usprawiedhwia<za-

stosowanie srodkow w istocie straszliwych, poniewaz w istocie podob-

nych czasowi. Wci^z jeszcze rnozna odnalezc wysublimowane slady tych

dawnych wzorow myslenia i zacbowania w pewnyeh teoriach pokuty

oraz w koncepcji traktuj^cej masy ludzkie jako powtarzaJQC^ sie wci^z

ofiary Boga-Cztowieka.
t

W swiecie nowozytnym bogowie, ktdrym sMada sie ofiary z ludzi, s^

personifikacjami nie Natury, lecz idealow politycznych, bedqcycb wlas-

nosci^ i wyrobem wlasnym ezlowieka. Wszystkie te idealy odnoszq sie

oczywiseie do wydarzen zachodz^cych w czasie rzeczywistyob wydarzen

przesztosci i. terazniejszosci oraz wyobrazonych wydarzen przysziych. I

nalezy tu zauwazyc, ze filozofia stwierdzajqca istnienie i mozliwosc bez-

posredniego urzeezywistnlenia wiecznosci wi^ze sie, z jednym rodzajem

teorii praktyki poHtycznej, natomiast filozofia twierdzqca, ze to, eo dzieje

sie w czasie" jest jedyn^ rzeczywistosci^, prowadzi do powstania odmien-

nego rodzaju teorii i uzasadnia catkowicie inny rodzaj poHtycznej prak-

tyki Zostaio to jasno stwierdzone przez autorow marksistowskich, kto-

rzy pokazuja, ze gdy chrzescijanstwo zaprzatniete jest przede wszystkim

wydarzeniami w czasie, staje sie wtedy „reiigia rewoiucyjnff, natomiast

gdy ktadzie nacisk na Wieczn^ Ewangeli?. ulegajqc wpiywom mistycz-

nym i uzuaj^c historyczne czy tez pseudo^historyczne Eakty odnotowane

w Pismie ^wietym jedynie za symbole, wtedy staje sie pohtycznie Msta-

tyczne" i „reakcyjne".
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Powiedzenie, ze wszystkie teoiogie i filozofie, ktorych gJowne zaintere-

sowania dotyczq raczej czasu niz wiecznosci, s^ rewolucyjne, nie caikiem

odpowiada prawdzie. Celem wszystkich rewoiucji jest uczynienie przysz-

losci zasadniczo roznq i lepsz^ od przeszJosci. Ale niektore filozofie obse-

syjnie pochtoniete czasem zainteresowane s$ przede wszystkim przesz-

losci^, a nie przysztosciq, a wylqcznym celem J^czacej sie z nimi pohtyki

jest zachowanie lub przywrocenie status quo i powrot do starych dobrych

czasow. Patrzac wstecz czcicieie czasu maj^ jednak jedn^ ceche wspolnq

z rewolucjonistami wielbiacymi wspanialsz^ i 3epsz6[ przyszlosc: zeby

osi^gnqc swoje cele, gotowi s^ uzyc niezym nie ograniczonej przemocy.

Tu wiasnie odkrywamy istotna roznice pomi^dzy wyborami poHtyczny-

mi filozofow wiecznosci i filozofow czasu. Wed!ug tych ostatnich najwyz-

sze dobro rnozna znalezc w swiecie czasu - w przysztosci, gdzie kazdy

bedzie szczesliwy. poniewaz wszyscy b(jdq robic i myslec dos catkowicie

nowego i do tej pory nieznanego, badz - w drugim przypadku - cos sta-

rego t
zgodnego z tradyejq I uswieconego. A poniewaz najwyzsze dobro

znajduje sie w czasie. czuja sie oni usprawiedliwieni, gdy stosuj^ w celu

osi^gniecia go dowolne srodki, Tnkwizycja palHa i torturowata w celu

uwiecznienia wiary, obrzadku i koscielno-polityczno-finansowej organi-

zacji, ktora uznano za niezbednq d\a wiecznego zbawienia ludzi, Czczacy

Biblie protestanci toczyli dlugie i okrutne wojny, aby uczynic swiafr bez-

piecznym miejscem d]a tego, co w swojej naiwnosci wyobrazali sohie

jako prawdziwe, dla antycznego chrzescijahstwa czasow apostolskich,

Jakobini i bolszewicy gotowi byli poswiecic miliony ludzkich istnien w
imie poHtycznej i ekonomieznej przyszlosci w endowny sposob niepodob-

nej do przesztosci. Natomiast wspoiczesnie cala Europa i wieksza ezesc

Azji mialy zostac poswiecone na rzecz ujrzanej w szklanej kuli wizji

wiecznego wspoinego dobrobytu i Tysiqcletniej Rzeszy, Dokumenty his-

toryczne ukazuj^, jak sie wydaje, wystarczaj^co jasno, ze wiekszosc reli*

gii i filozofii traktujqeych czas zbyt powazriie wiqze si£ z teoriami poll*

tycznymi inspirujqcymi i uspra\viedliwiaj^cymi uzycie na szerokej skale

przemocy. Jedynymi wyj^tkami s^ te epikurejskie wyznania wiary
r

gdzie reakcj^ na ten zbyt rzeczywisty czas jest ,Jedz f
pij i wesel si^

t

poniewaz jutro umrzemy", Nie jest to ani bardzo szlachetny, ani tez bar-

dzo realistyczny rodzaj moralnosci. Wydaje sie jednak o wiele foardziej

sensowny niz etyka rewolucyjna, ktora mowi: ft
Umieraj (i zabijaj), ponie-

waz jutro ktos inny bedzie jadi, pi! i weselil sie", Rzecz jasna, ze w prak-

tyce sama perspektywa czyjejs przysztej radosci jest wyjatkowo niepew-

na. Proces masowego umierania i zabijania stwarza bowiem materialne,

spoleczne i psychologiczne warunki, ktore praktycznie uniemoziiwaj^

rewoiucji osiqgnieeie jej dobroczynnych celow,

Ci, ktorych wiasna filozofia nie zmusza do traktowania czasu z n&d>~

miern^ powag^, nie musz^ poszukiwac najwyzszego dobra ani w rewolu-

cyjnie T
,postepowej" t

spotecznej apokaiipsie, ani w „reakcyjnie" wskrze-

szanej i w nieskoriczonosc utrzymywanej przy zyciu przeszlosci, i mog^
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szukae go w wiecznym, boskim „teraz"; osoby wystarczajqco tego dobra
pragna/'e moga urzeezywistnic! je jako fakt bezposreduiego doswiadcze-
nia. Zwykla smierc nie jest sama w sobie przepustka do wieeznosci, a
masowe zabijanie nie pomaga w zaden sposob w wyswobodzeniu zaboj-

cow, zabijanych, ezy tez ich potornstwa. Przekraezajaey wszelkie rozu-

mienie spokoj jest owocem wyzwolenia przenosz^cego do wiecznosei; ale

spokoj w swojej zwyktej, codziennej postaci jest rowniez korzeniem wy-
zwolenia. Tarn bowiem, gdzie istnieja, gwaltowne namietnosd i zniewa-

lajqce rozrywki, najwyzsze dobro nigdy nie moze bye urzeczywistnione.

Oto dlaczego polityka odpowiadajaea filozofiom wiecznosei jest toferan-

cyjna i pozbawiona przemocy. Inna, przyczyn?-] tego jest fakt, ze wieez-

nosc, ktorej urzeczywistnienie stan.owi najwyzsze dobro, jest krolestwem
niebieskirn wewnatrz nas. Ty jestes Tym; i pomimo ze To jest niesmier-

telne i niewzruszone, zabijanie ezy torturowanie indywiduatnych „ty"

jest o tyle sprawjq o znaczeniu kosmicznym, ze przeszkadza ono w ksztal-

towaniu norm a I nych i naturalnych relacji pomiedzy indywidualnymi
duszami i bosk a wieczna Podstawa wszeJkiego bytu. Kazda przemoe jest,

pomijajar wszystko inne, swietokradczym bun tern przeciwko boskient

porzadkmvi.

Przechodzac teraz od teorii do fa ktow historyoznyoh, od k rywarn y, ze

religie, ktoryeh teojogie byly mniej poehloniete wydarzeniami w czasie, a

bardziej zainteresowane wieeznoseia, byty mniej sklonne do stosowania

przemocy i bardziej ludzkie -w swojej praktyee pobtycznej, W przeei-

wienstwie do wrzesnego judaizmu, chrzescijaristwa i mahometanizmu
(wszystkie one sa obsesyjnie poehloniete ezasem), hinduizm i buddyzm
nigdy nie przcsladowaly innyeh wierzen, nie wzywaly prawie nigdy do

swietych wojen i powstrzymaiy sie od prozelicki'ego imperializmu religij-

nego, ida^cego w parze z politycznym i ekonomieznym uciskiem hidow
kolorowyeb. Przez czterysta Sat, od pocz^tku wiekn szesnastego do po-

czatku dwudziestego. wiekszosc ehrzescijariskieh narodow Europy zuzy-

waia znaozna, ezesc swojego czasu i energii na napadanie, podbijanie i

wyzyskhvanie swoich nieohrzeseijanskich bliznich na innyeh kontynen-
tach. W eirjgu tych stuleci wielu pojedynezych ludzi Rosciofa czynilo

wszystko, co byJo w ich mocy, aby ztagodzic skutki tych niegodziwosci,

nie potepionycb oficjainie przez zaden z wieikieh kosctolow ehrzescijari-

skieh, Pierwszv zbiorowy protest przeciwko mewolmczemu systemowi
wprowadzonemu przez Anglikow i Hi.szpan.6w w Nowym Swieeie mi a!

miejsee w rokn 1f)BR podczas Zgromadzenia Kwakrow z Gennantown-
Jest to fnkt wielee znaezacy. Sposrod wszystkich ehrzeseijanskieb sekt

siedemnastego stnlecia Kwakrzy byli w najmniejszym stopniu opetani

historic i najmniej zniewoleni baiwochwalezym kuitein rzeezy istniej^-

eyeb w czasie, Wierzyli oni, ze wewnetrzne swiatto obecne jest we
wszystkkh istotach lodzkieh, ze zbawienie przychodzi do tych, ktorzy

zyja w zgodzie z tym swiattem, i ze nie zatezy ono od deklaracji wiary w
historyezne Jub pseudo-bistoryczne wydarzenia, od wypetniania okreslo-
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nych obrz^dkow ezy od wsparcia jakiejs szczegolnej organizaeji kosciel-

nej. Ponadto ich zainteresowana wiecznoscia^ filozofia nie pozwalala im

pogodzic sie z wizja materiaiistycznej apokalipsy, nieod^cznie zwi^za-

praeyi

na podstawie twierdzenia, ze najwyzsze dobro znajduje sie w przysztosci

i ze w celu osiagniecia go moze zostac uzyty dowolny, nalezacy do czaso-

wego porzadku srodek, niezaleznie od tego jak bardzo jest oh sam w
sobie przerazajaey. Poniewaz teologin. kwakrow byla forma^ filozofii

wiecznosei. ich teoria pobtyczna odrzucata wojne t przesladowanie Jako

srodki do idealnych celow. potepiala niowolnictwo i glosita rownosc ras.

Czkmkowie innyeh wyznan rowniez uczynili wiele dobrego dla afrykah-

skich ofiar zachiannosci bialego czlowieka. Przychodzi tu na mysl przy-

ktad sw. Pedra Clavera z Kartageny. Ale ten beroicznie milosierny „nie*

wolnik niewolnikow" nigdy nie podniosl swojego gJosn przeciwko instv-

tucji niewoJniotwa ezy przeciwko zbrodniczemu handlowi, ktory by* jej

podpor^, a takze - m widac przynajrnniej w swietleocalalyeh dokurnen-

tow - nie podja,* nigdy, tak jak zrobil to John Woolman f
proby przeknna-*

nia wlascicieii niewolnik6w, by uwolniJi swoj hadzki dob
T
vd:ek. F'rzyczxm^

tego by! przypuszczalnie fakt, ze Qaver by! jezuitq zobowi^zanym shiba-

mi do'dosknnafego poshiszehstwa i zmnszonym przez teologse do nzna-

wania pewnych politycz!iych i koscielnych organizaeji za mistyezne cialo

Chrystusa, Glowy tych organizaeji nie wypowiadaty sie przeciwko nie-

wolnictwu ani przeciwko handlowi niewolnikami Kim by! Pedro Claver?

Nie tym, ktory wyrazal mysli nie uznaw^ane oficjalnie przez przetozo-

nych.
Innym praktycznym nastepstwem wieikieh historyeznych filozofii

wiecznosei, takich jak hinduizm i buddyzm. jest rnoralnosc wpajajaca

zyczliwosc w stosunku do zwierzat Judaizm i ortodoksyjne chrzescUan-

stwo nauczaly, ze zwierzeta moga, bye uzywane tak jak rzeezy, aby czto-

wiek mogt zrealizowae swoje doczesne eele. Nawet postawa sw, Franci-

szka w stosunku do dzikieh stworzen nie jest caJkowicie jednoznaczna,

, To prawda, ze nawrocil wilka i wygtaszai kazania do ptakow; ale gdy brat

Juniperius odrqbywal noge zywej swini dla chorego czlowieka, ktory

pragnaj zjesc smazon^ giczel, swiety zganit swojego ucznia za to, ze z

powodu swojej nieumiarkowanej gorUwosci uszkodziHvartosciow^ czesc

czyjejs prywatnej wlasnosci, Dopiero w dziewietnastym wieku t
gdy orto-

doksyjne chrzescijahstwo straeik) wiele ze swojej wladzy nad umy^ami
Europejczykow, zaczela dojrzewac mysl, ze czyms dobrym mogioby bye

zachow^-wanie sie po ludzku w stoAnku do zwierzat Ta nowa rnoralnosc

wia^aia sie z pobudzonym przez romantycznych poetow oraz ludzi nauki

nowym zainteresowaniem natura- Poniewaz jednak zainteresowanie to \
nie byto oparte na iiiozofii wiecznosei, na nauce gloszacej, ze w kazdym z V
zyja^cych stworzen zamieszkuje bostwo, przeto nowoczesny ruch na rzecz

^/
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zyezliwosei wobec zwierza^t mozna byto - i mozna w dalszym ci^gu -

pogodzic z praktyk^ nietolerancji, przesladowania i systematycznego
okruciehstwa w stosunku do istot ludzkich. Mtodych nazistow uczy sie,

aby byli Jngodnt wobec psow i kotow, a bezlitosni dla Zydow, Dzieje sie

tak dlatego, ze nazizm jest typowa filozofia^ czasu, ktora uznaje, iz naj-

wyzsze dobro istnieje nie w wiecznosci, lecz w przysztosci. Zydzi stano-

wi§ ex hypothesi przeszkodq na drodze do urzeczywistnienia najwyzsze-
go dobra, a psy i koty nie, Cata reszta jest logiczn^ konsekwencja, tych

zafozen.

Samolubstwn i stronniczoso, nawet w sprawach tego swiata, sa, cechami
niegodnymi czJowicka i bardzo pndtymi; ale gdy dotycza, doktryn reHgij-

nych, wtedy staja, sie jeszcze podlejsze. Oto najwieksze zlo, jakie przyniosl

podziat KoscioJa: doprowadzil do tego, ze w kazdym wyz.naniu powstaje
samolubna i stronnicza ortodoksja, polegaja,ea na odwaznej obronie

wszystkiego, po nna ma, i na potepianiu wszystkiego. czego nie ma. I tak
t

kazdy oredownik szkolony jest w bronieniu swojej wlasnej prqwdy* swojej

wlasnej nauki, swojego wtasnego kosciola, i ten ma najwiekszq zasfnge^

oraz najwieksza, godnosc, kto wewn^trz wiasnej grupy iubi wszystko i

wszystkiego broni, natomiast nip pomija niczego w swojej krytyce osob
innego wyznania. Czyz mozliwe jest, by uderzyc w prawde i dobroc, w jed-

nose i religie moeniej, niz ezyni^ to ci ich obro.ncy?Jesli zapytacie, dlaczego

bi.skup Mean?? napisal tak wiele uczonych ksiqzek skierowanyeh przeeiwko
wszystkim odlamom Reformacji, odpowiedz hedzie brzmiala: poniewaz uro-

d?il sie we Franc? i i zostfd wychowany na fonie Matki-Kosciota. Gdyby uro-

dzil sie w Anglo, gdyby jego Alma Mater byt Oxford lub Cambridge, moglby
wspoizawodniczyc z naszym wielkim biskupem Stillingfleetern i napisalby

rownie wiele tomow przeeiwko Kosciotowi Rzynm A jednak osmiele sie

powiedzieo, ze gdyby kazdy koseiof mog! wydac chocby jednego czlowieka

tak swietego jak a pes to! i obdarzonego hezstronna, milosei a pierwszych
cbrzesrijan z pierwszego kosciota w Jeruzalem, to taki protest ant i taki

papista nie pot.rzebowaHby nawet pot kartki papieru dia uzgodnienia arty-

kutow wiary, i nie upJyneloby nawet pol godziny, a staiiby sie wryznawcami
jednej religii, Jesli zatem ^rzeba bedzie powiedzice, ze koscioty s<\ pod zie lo-

ne, wzajemnie do siebie zrazone i nieprzyjaznie nastawione z powodu eru-

dyeji, logiki. historii i krytyki
t
ktore sa, na ustugaeh stronniczosei, to b^dzie

sie to rovvnato potwierdzeniu tego, czego nader wymownym przykladem
jest kazdy poszczegolny kosciot Zapytajcie, dlaczego nawet najlepsi spo-

srod katolikow tak bardzo wystrzegaj^ sie. uznania waznosei swieeen na-

szego Kosriola; otoz dlatego, ze obawiaja, si^ zdj^cia chocby ezesci z odium,
ktore ciqzy na protestantyzmie. Zapytajcie dlaczego nigdzie nie zdarzylo

sie, aby jak is pro testant poruszyl zagadnienie dobrodztejstw lub konieez-

nosci celibatM tych, ktorzy sa, oderwani od ziemskich spraw dla gtoszenia

EwangeHi; otoz dlatego, ze wygladaloby to na pomniejszanie bl^du Rzymu,
ktory nie toleruje maize nstw wsrod swojego duchowienstwa. Zapytajcie

dlaczego nawet najwybitrtiejsi i najbardziej swiatobliwi przedstawiciele

duchowienstwa Kn.seiota Anglikanskiego obawia.ia, sie uznac wystarezal-

nosc Boskiego SwiatJa i koniecznosc. poszukiwania samego tylko przewod-

nictwa i ins'piracji Ducha Swi^tego; otoz d latego, ze Kwakrzy, ktorzy ode-

rwali sie od Koseio^a. uezynili t^ doktryn^ kamieniem wegielnym swojej
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nauki. Gdybysmy kochaii prawd^ jako tak^ gdyby^my poszukiwaii jej w
imi^ niej samej, gdybysmy mitowati naszych bliznich tak jak siebie sa^

mych, gdybysmy nie pragneli od naszej religii niezego wiecej niz tego,
(

bysrny byli mile widziani przez Bnga, gdybysmy w rmvnym stopmu prag-

neb zbawienia wszystkieh ludzi, gdybysmy obawiaU sie bledu jedynte ze

wzgledu na szkody, ktore jego natura wyrzqdza nam i stworzeniom beda^-

cym naszymi bliznimi f wtedy zadna utrzymanaw tym duchu mysl me mia-

taby do nas dostepu.
,

Istnieje zatem uniwersalny duch, wspolnota swietych w mdowaniu Boga

i wszelkiego dobra, ktorej nikt nie moze nauczyc sie % tego, eo w poszcze-

golnych kosciolacb zwane jest ortodoksja^ a ktora nie moze zostac osiagme-

ta inaezej niz poprzez calkowit^ smierr, wszystkieh doczesnych pogladow,

poprzez ezysta, milosc Boga i poprzez takie namaszczenie, ktore przychodzi

z niebios i ktore uwalnia umyst od wszelkiego samoiubstwa oraz kaze mu

milowae prawde i dobroc, przy czym sila tej milosei jest rowna U kazdego

cztowieka, niezaleznie od tego easy jest chrzescijanmem t
zydem ezy pogam

nem Kto chcialby otrzymac tego boskiego i uniwersamego dtieha w tej pei-

nej nieladu i podzialdw sytuacji. kto chciaiby zyc w oddzielonej ezesei kos-

ciola - nie uczeslniezae w tym oddzieleniu, ten musi wyryc. gleboko w swo-

jej pamieci trzy nastepuiare prawdv. Po pierwsze fee, ze powszeehna milosc

ofiarujaca Bogu eala site serca i nakazuj^ca nam mitowac kazdego czlowie-

ka tak, jak milujemy siebie s<1myeb, jest najszlachetniejszym, najbardziej

• boskim i upodabniaja.cym do Boga stanem duizy oraz najwyzsza, doskona

loscia do jakiej moze nas wzniesc najdoskonalsza religia; ze jesh ^»gia

pomaga komukolwiek w jakikoKwtek sposob, to tylko w tej mierze, w jakiej

przynosi mu te doskonatosc milosei. Ta prewda pokaze nam, ze prawdziwa

ortodoksja moze bvc odnaleziona jedynie w czystej i-bezinteresownej m*»

losci Boga i blizniego- Po drugie, ze w obeenej sytuacji podziatu kosciota

sama prawda jest rozdarta i podzielona wewnetrznie/i ze prawdziwie uni-

wersalny moze bvc zatem tylko ten. kto ma w sobie wiecej prawdy, a mmej

biedu niz ktorakolwiek z oddzietonych czesci. Ta prawda umozliwi nam

zycie w oddzielonej czesci bez odczuwania skutkow tego rozdzielema .1

utrzyma nas w stanie prawdziwer wotnosei oraz sprawi, ze kazde dobro. o

iakim uslyszymy i jakie zobaczymy w kazdej innej czesci kosciola, bedzte

nas budowar" i siuzyc nam jako wspareie. (..) Po trzecie, musi on zawsze

miee w pamieci te wielkq prawd^, ze Boska Sprawiedliwose w swojej wspa^

nialosci nie zwaza na obozy i osoby f
lecz trwa jednakowo usposobiona w

stosunku do tego, co dobre lub z?e zarowno 11 ^yda, jak i u kazdego, kto jest

innego wyznania. Tak wiec, kto chciaiby kochac, tak jak kocha Bog. 1 pote-

piac, tak jak Bog potepia, ten nie musi mieepczu papisty am protestanta;

nie ma zadnej prawdy, ktora^ musialby kochac mniej dlatego tylko, ze stu*

iyll jej gorliwie Tgnacy Loyola lub John Bunyan, ani nie ma zadnego b!edu T

lo ktoVego musieliby czu6 mniejsza, niechec, dlatego ze jego sprawe^ byt dr

Trapp lub George Fox.
Wilham Law

Dr Trapp by* autorem religijnego traktatu zatytulowanego O naturze,

szalenstwie, grzeehu i nhhezpreczemtwie hycia przesadnie cnoWwym.

Odpowiedzia/na to dzielo byt jeden z kontrowersyjnych utworow Willia-

ma Lawa.
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Benares jest na Wschodzie, Mekka na Zachodzie; zbadaj jednak swoje ser-

ce, poniewaz jest tam zarowno Kama, jak i Allah,

Kabir
Jak pszezota zbierajaca miod z roznych kwiatnw, tak madry czlowiek przyj-

muje istote roznych Pism, a we wszystkich religiach widzi tylko dobro.

Srimad Bhagawatam
Przez dary oraz rozne formy czci Jego Swiatohliwa Krolewska Wvsokosc
oddaje ezesc wszystkim sektom, zarowno ascetycznym, jak i tym, ktorych
cztonkowie z,y,ja w rodzinach. Niemnioj jednak Jego Swiqtobliwa Wysokose
nie dba tak bardzo o dary i o zewnelrzne oz?iaki czci, jak o rozwqj lego, eo

stan-owi we wszystkich sektach istotna, tresc ieh nauki. Rozwoj tej tresei

przybiera rozmaite formy, ale jego korzeniem je.st powsci^gniecie mowy:
znaczy to. >.e nie powinno sie bez powodu ezcic wtasnej sekty ani obrazac
sekty cudzej. Lekeewazenie moze bye spowodowane jedyniejakimis szcze-

golnywi racjami; ivszystkie bowiem sekty inriyeh ludzi zashiguja z tej tub

irmej racji na sracunek. (..,) Kto czci wiasna, sekte, obrazajqc jednoczp-snif1 ~

7 te^e powodu. ze jest przywi^zany do sekty wiasnej - sekle cudza, kto

pragnie w ten sposob powiekszyc chwate swojej sekty, ten w rzeezywistosci

wyrzadza jej najeiezsza krzywde, Dlatego czyms ehwalebnym jest zgoda, to

znaczy chwalebne jest gdy shicha sie uwaznlp i slucha sie chetnie takiego

Prawa Poboznosci. jakie przyjete jest przez tnnvch Uidzi.

Edykt Asioki

Niestety trudno byfoby znaleze jakis edykt ehrze.seijansktego krola,

ktory mozna by porownae z Edyktem Asioki. W swieeie zachodnim oho
wi^zuje dohra, stara zasada, ktora polega na gloryfikowaniu wiasnej sek-

ty i lekcewazeniu, a nawet przesladowaniu, wszystkich innych. Od nie-

daivna jednak rzady zmienity swojq polityke. Froze licka, prowadzaea do
przesladowari zarliwosc zastrzezona jest dla politycznych pseudo-relign,

takich jak komunizm, faszyzm i nacjonalizm, natomiast rozne przejawy
filozofii wieczystej, jesli nie st^ uznawane za przeszkody na drodze n>
zwojti zmierzaj^cego do doczesnych celow, stanowiacych przedmiot wia-

ry tyeh pseudo-religii, traktowafte sa z ealkowtta, pelna. obojetnoscia^.

D'/ieci Boga sa bardzo drogie, !ecz bardzo dziwne; bardzo mtfe, iecz bardzo

Sarlhu Sundar Stn^h

Oto wniosek, do jakie^o doszedi po kiLku latach przebywania wsrod
swoich ebrzescijanskich bliznich najs^ynniejszy sposrod nawroconycb
Hinduistow, Istnieje oczywiscie wiele chwalebnyeh wyj^tkow, ale nawet
pomiedzy uczonymi protestantami i katolikami regutq jest ironiczny i

zarozunualy prowincjonalizm, ktory bytby niewymownie smieszny, gdy-

by nie to, ze stariowi powazne wykroczenie przeciwko mitosierdziu i

prawdzie. Sto Iat temu sanskryt, pali i chinski byiy prawie nie znane.

Ignorancja europejskich uczonych byJa raeja, wystarczajqea dla ich pro-

wincjona.lizmu, Dzis, gdy dostepne jest caJe mnostwo rnniej lub bardziej

adekwatnycb przekJadow, nie ma dla niego nie tylko racji - nie ma row-
niez usprawiedliwienia, Pornimo to wi^kszosc europejskich i amerykari-

skich autorow ksiqzek o religii pisze tak, jak gdyby nikt nigdy nie myslal
na te tematy pr6cz ZydtW, Grekow oraz sredniowiecznych chrzescijan

" :

basenu Morza Srodziemnego i Europy Zachodniej. Prezentowanio takiej
postawy, ktora w dwndziestym wieku swiadczy o caikowicie dobrowolnej
i rozmyslnej ignorancji, jest nie tylko absurdalne i niegodne - jest ono
rowniez spotecznie niebezpieczne. Podobnie jak kazda inna postac irape-

rializmu, imperializm teoiogiczny jest zagrozeniem dia trwalego pokoju
swiatowego. Panowanie przemocy nie ustanie, dopoki

t
po pierwsze, wiek-

szosc istot hidzkich nie przyjmie tej samej, prawdziwej filozofii zyeiowei;
dopoki, po drugie, filozofia wieczysta nie zostanie uznana za najwyzszy
czynnik wspolny wszystkich religii swiata; dopoki, po trzecie, przedsta-
wiciele kazdej z reJigii nie odrzucq baiwoehwalczyeh filozofii ezasu, ktore
w obr^bie ich wrasnej wiary przeslaniajq tilozofie wieczysta^; dopoki, po
czwarte, caly swiat nie odtrqci wszystkich politycznych pseudo religii,

ktore umieszczaja, najwyzsze ludzkie dobro w przyszlosci, usprawiedb-
wiajac wszelkiego rodzaju niegodziwosci stanowia^ce srodki osi^gania go
oraz zmuszajac do popelniania ich. Jesli warunki te nie zostanq speinio-
ne

f
ponownemu wybuchowi wojny i rewolucji nie zapobiegnie ani wzmo-

zenie politycznego planowania, ani najbardziej pomyslowe projekty eko-
nomiczne.

1 (th



TTT
yvill.

ZBAWIENIE, WYZWOLENIE, OSWIECENIE
Zbawienie - ale od czego nas zbawia? Wyzwolenie - ale z jakiej kon-

kretnej sytuacji nas wyzwala i do jakiej nowej sytuacji nas przenosi?

Ludzie dali wiele odpowiedzi na te pytania, a poniewaz ludzkie tempera-

rnenty tak bardzo si§ rnzniq, poniewaz sytuacje spoteczne sa tak rozmai-

te, a sposoby myslenia i odczuwania sa, w czasin swego trwania tak

nieodparte, przeto odpowiedzi te sa^ Hczne i wzajemnie niezgodne.

Jako pierwsza nalezy wymienic doktryn§ zbawienia materialnego. W
swojej najprostszej postaci jest ono po prostu wola_ zycia, wyrazaj^ca, si<?

w wyraznym pragnieniu ucieczki z .sytuacji stanowiaeych zagrozenie dla

zyeia, W praktyee skuteczne speJnienie tego pragnienia zalezy od dwoch
rzeezy: od zastosowania inteligencji do rozwia^zywania konkretnych pro

blemcnv ekonomicznych i pohtycznych oraz od stworzenia i tftrzymania

atmosfery dobrej woli, w ktorej inteligencja moze dziaiac w sposob naj-
,

bardziej pozyteczny. Ale ludzie nie zadawalajq sie zwykta dohrocia I

pornysfowoscia w konkretnej sytuacji. Maja ambicj? powi^zania swoich

dzialan oraz towarzyszaxych tym dzialaniom mysli i uczuc z ogolnymi

zasadami oraz filozofiq zakrojonq na skal$ kosmicznq. Gdy t.a przewod-

nia i wyjasniajaea filozofia nie jest ani filozofia, wieczystq, ani jedna, z

historycznyeh teologii, mniej lub bardziej scisle z nia zwiaz.anyeh, wtedy

przybiera ona postac pseudo-retigii i staje sie systemem zorganizowane-

go balwochwalstwa, W ten sposob zwykle pragnienie, aby nie przymierac

gtodem, dobrze tizasadnione przekonanie, ze jest bardzo trudno bye dob-

rym, madrym lub szczesliwym, gdy jest si$ rozpaezliwie gtodnym, zdstaje

pod wplywem metafizyki Nieuchronnego Postepu przeksztalcone w pro-

rocza Utapif :
pragnienie ucieczki od ucisku i wyzysku jest wyjasniane i

podtrzymywane wiara^ w apokaliptyczny rewolucjonizm, pelaozony -

wprawdzie nie zawsze w teorii, ale zawsze w praktyee - z kultem Molo-

cha, ktorego role spelnia nared uznawany za najwyzsze ze wszystkich

dobr. We wszystkich tycb przypadkaoh zbawienie traktowane jest jako

realizowane za pomocq roznorodnyeh srodkow politycznycb i ekono-

micznych uwnlnienie od niedoH oraz nieszez^sc, wiaisjcyeh sie ze zlymi

warunkarni materialnymi, i przejscie do innych warunkow materia-

lnych, ktore w przysztosci maja, bye do tego stopnia lepsze od obecnyeh,

ze w ten czy inny sposob sprawiq, iz vvszyscy b^dq calkowicie szczesliwi,

madrzy i prawL To wyznanie wiary, gtoszone oficjalnie we wszystkich
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krajach totalitarnych - niezaleznie od tego, czy sa^ one rzqdzone przez

prawic^ czyVrzez lewice - wci^z jeszcze ma charakter potoficjalny w
nominalnie chrzescijanskich krajach kapitalistycznej demokracji, gdzie

wttoczone jest ono do zwyczajnych umystow nie przez przedstawicieli'

panstwa lub kosciota, ale przez tych najbardziej wpfywowych popula-

rnych moralistow i filozofow, jakimi se^ autorzy tekstow reklamowych

(jedyni autorzy w calej historii literatury, ktorych dziela czytane sq

codziennie przez kazdego czlonka danej populacji).

W teologiac^) roznych religii zbawienie traktowane jest rowniez jako

uwolnienie od szalenstwa, zia oraz nedzy w poiaczeniu z osiagni<?ciem

szcz^scia, dobroci i ma^drosci. Uwaza si^
(
ze srodki polttyczne i ekono-

miczne uzupelniaja, rozwoj osobistej swi^tosci, zdobywanie osobistei za-

siugi i utrzymywanie osobistej wiary w jaka^s boskq zasad^ lub osob?

majqeq moc rozgrzeszania i nswi^cania ind^HAridualnej duszy. Nie tmazd

si<* Przy ^y111 ' aby poszukiwany eel istniai w jakiejs utopijnej przyszlej

epoce, ktora - pod warunkiem, ze nasi ulubieni polityey utrzymaja ^
przy wtadzy i ustanowia shiszne prawa » rozpocznie si?, dajrny na to, w
dwudziestym drugim wieku

t
a bye moze nawet wczesniej. Cel istnieie „w

niebie", To ostatnie zdanse ma dwa bardzo rozne znaczenia. Prawdopo-

dobnie dla w^kszosci ludzi, ktorzy s^ wyznawcami wieikieh religii his-

torycznyeh. oznacza ono i zawsze ozBaczalo szczfsiiwose w blizei nie

okreslonym osobistym zyciu posmiertnym, pojmowanym jako nagroda

za dobre zachowante i wiasciw^ wiar^ oraz zadoscuczymeme za niedole

nieod^csne od zyeia w ciele. Ale dla tycb, ktorzy pozostajqe. w ramach

roznych tradyeji rehgijnyeh, przyjeli filozofi? wieczystq jako teorif i

dolozyli wszeikich starah
r
zeby wprowadzi6 ja, w zycie - dla nieh „ra )" jest

czyms innym. Pragna, oni dostapic wyzwolenia z odr^bnego, zyj^cego w
czasie „ja" i przeniesienia w wiecznosc urzeczywistniona dzieki jedno-

czqeemu poznaniu boskiej Podstawy, Poniewaz Podstawa moze i powm-

na bye poznana w obecnym zyeiu (ktorego ostatecznym eelem t zada-

niem nie jest nie innego jak wlasnie to poznanie), wi^c f
,raj

J
* nie jest $ta-

: nem ost^galnym jedynie po smierei. Tylko ten jest calkowicie Mzbawio-

ny*', kto jest wyzwolony tu i teraz, Jesli choda:! srodki prowadz^ce do

zbawienia, to maja one charakter zarazem etyczny, mtalektuatny i du-

chowy; zostaly one podsumowane w cudownie [asny i oszcz^dny sposob

wOsmiorakiej Sciezee Buddy. CaJkowite wyzwolenie jest uwarunkowa-
"

ne nast^puj^cymi czynnikamt: po pi^rwsze, Wlasciwa Wiara, W te az

nazbyt oczywistq prawdf . ze przycxyn^ bolu i z!a jest pragnienie odr?b-

nego, ego-eentrycznego istnienia, oraz w nast<?pstwo tej prawdy, mim&>

wicie w to, ze nie moze bye wyzwolenia od zta, osobistego ba^dz zbiorowe-

go
f
bez wyzbycta si$ pragnienia i obsesji Ja", , f

mi'\ m6jM
; po dn^I^

Wtasciw^ Woiq, wola, wyzwolenia siebie oraz innyeh; po trzeci* WtfticlW^

Mow^ kierujac^ sie wspolezujaco i milosiernie ku wszystkim odc^wa-

ja^cym istotom; po czwarte, Wlasciwym Dziatamem, maj^cym na eetu

stworzenie i utrzymanie pokoju oraz dobrej woli; po pi^te, WJ&sdwym

mi
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2yciem czyli wyborem jedynie takich zawodow, ktorych wykonywame

nie przvnosi szkody zadnej ludzkiej istocie, a jesli to mozliwe, zadnemu

zywemii stworzppiu; po szoste, Wiasciwym Wysitkiem, majacym na celu

panowanie nad „ia"; po siodme, Wtasciwa Uwaga lub Skupieniem, Wore

musza bye praktykowane we wszystkich okolicznosciach zyciowyoh, tak

zeby nie popelntf zla z powodu zwyktej bezmyslnosci, czyh przez to, ze

nie wiomy co rohitny"; i. po osme, Wlasciwa Kontemplacja, jednocza-

cvm poznaniem Podstawy, do ktorego dostep daja skupieme i etyczne

samounicestwienie, zalecane w pierwszych szesciu odgatez.omach

Sciezki Oto srodki, ktorymi istota ludzka moze sie posluzyc » lezy to

catkowirie w jej mocv - chcac osiagnac ostateczny col ludzkiego istmema

i bye zbawiona". Jesli zas chodzi o stosowane przez boska Podstawe

srodki" wspomagania istot ludzkich w dotarciu do tego celu, to Budda

kanonu palijskifgo (nauczyciel, ktorego niechec do „ezczych pytan jest

nie mniej si'lnamz podobna niechec najbardziej surowych fizykow do-

awiadczalnvch dwudziestego stulecia) odmawia mowiema na ten temat

Gotow jest on mdwic iedynie o 7
,cierpieniu i poiozenm kresu cierpjeniu -

o tym wielkim i slepvm mkcie istnienia bolu i zla, oraz o innym, w rownej

mierze empiryrznvm fakcie, mianowieie o tym, ze istnieje metoda, dzieki

klbrei jednostka moze uwolnic sie od zta i uczynic cos dla pomrnejszema

.
sumv zla w otaczajacym j a swiecie. Tylko w buddyzmie mahajany tajem-

nice'laski rozwazane sa w sposob. ktory pod wzgiedem peim ujeeia moze

bye pordwnany ze spekulacjami teologii hinduistycznej, a zwiaszeza

chrzescijanskiei. Prymitywna nauka o wyzwoleniu zawarta w buddyz-

mie hinajany jest po prosu rozwinieciem ostat.nich zapisanych stow Bud-

dy Rozklad jest nieodlaczny od wszystkich rzeczy zlozonych. Pracu]

pilnie nad swoim wtasnym zbawieniem". Tutaj, podobnie jak w dobrze

znanym fragmencie cytowanym ponizej, caly nacisk polozony jest na

wvsiiek osobisty.
, . ,.

"

Przeto Anarido, bsjdz Sam sobie lampq, bad* sam sobie schronieniem. Nie

szukai'schronienia na zewnqtrz. Momo podtrzymuj Prawde jako schrome-

nie mocno podtrzymuj Prawde lake lamp?. Nie szukaj schroniema w mkra

noza soba. A zatem, Anando, ct, ktdrzy zarowno teraz, jak 1 potem, gdy jin

umre. beda lampami dla siebie samych i nie beda szukali zewrtetrznych

schronien, mocno podtrzymuj ac Prawde jako lamp? i mocno podtrzymuj a.c

Prawde iako schronienie, nie b?da tez szukali schronienia w mkim poza

soba. - to wtasnie oni dojda do najwifkszej Pelni. becz musza oni pragnqc

wiedzV- Budda

Fragment, ktory przytoczymy za chwile, jest wolnym przekladem z

uoaniiaadr Czaudogja. Ta krotka mitologiezna powiastka ma pokazac,

ze koncepeji zbawienia jest wide, tak jak wide jest stopni duchowego

poznania, i ze rodzaj zbawienia (lub niewoli) osiqganego faktycznie przez

kazda indywiduama dusze zalezy od tego, w jakiej mierze jest ona zde-

cydowana rozproszyc wlasna niewiedze, niewiedze z jstoty swojej dobro-

woSna.

m.-:i«

•

A-

|" :

SJ
l^*Se?^y POS^* 1 dociekac. to Ja na^zy urzeczy-

WiSL dewowi. ,boTa lob*«^**£^1^~
koic wszystkie pragmema .

asUr6w, zwany Wire-

S^5S«iESS£^«^V^^- l • a,,,,B

*£ pdvl iS« ,ni.k.,Wcone, gdy ono (art »<••

nem".
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Radujqc si? w semi, Indra znow odszedL Ale zanim dotaczyt do innych

anielskich istot, spostrzegt ze rowniez ta wiedza jest bezuzyteczna,

,[Wprawdzie - zastanowi! sie - to nowe Ja me jest slepe, gdy slope jest cialo;

nie jest chrome ani zranione, gdy ciato jest chrome lub zranione. A!e nawet

w snach Ja uswiadamia sobie wiele cierpien. Nie widze zadnego dobra w tej

nauce".

Powrocil zatem do Pradzapatiego po dalszej nauke, a ten przyjaj go do

siebie na nastepne trzydziesci.dwa lata. Gdy okres ten dobiegl konca, Pra-
'

dzapati przekazat mu taka. nauke: „Gdy ktos spi, spoczywajac w doskona-

lym spokoju, nie sniqc zadnych snow, wtedy urzeezywistnia J a. To jest nie*

smiertelne i nieuteknione to jest Brahmanem".
Zadowolony Indra odszedl. Ale jeszcze zanim dotarl do domu, poczul bez-

uzytecznosc rowniez tej wiedzy, „Gdy ktos spi - pomyslal - nip poznaje

wtedy siebie jako Oto Ja, Nie jest on w rzeczywistosci swiadom zadnego

istnienia. Ten stan jest prawie unicestwieniem. Rowniez w tej wiedzy nie

widze zadnego dobra".

Tak wiee Indra powrocil raz jeszcze po nauke. Pradzapati kazal mu pozo-

stac z nim jeszcze przez piec lat. Gdy okres ten dobiegl konca, Pradzapati

nauczyt go najwyzszej prawdy o Ja.

- „To riak> - rzekt - jest smiertelne i zawsze pozostaje w szponach smierci.

Ale wewnatrz niego zamieszkuje Ja, niesmiertelne i pozbawione formy,

Gdy to J a skojarzone jest w swiadomosci z eialem, wtedy jest podrniotem

przyjemnosci i cierpienia; dopoki ten zwiazek trwa, dopoty nikt nie mnze

odnalezc wolnosci od cierpien i przyjemnosci. Ale gdy zwia/ek ten osiaga

kres, jest to rowniez kres cierpienia i przyjemnosci. Wznoszac sie ponad

swiadomosc fizyczna^ poznajac J a jako cos odrebnego od organow zmysto-

wych i umyslu, poznajac Go w jego prawdziwym swietle, dostepuje sie

radosci i wolnosci'
1

.

Z upaniszady Czandogja

iSpostrzegajqc swoje wlasne J a" jako Ja, czlowiek uwalnia sie od J a", a z

| racji tej nieobecnosci J a" powinno sie go traktowac jako osobe nieuwanm-

,'

?

kowan^ Oto najwyzsza tajemnica zapowiadajaca wyzwolenio; gdy Ja*
1

sta-

I je sie nieobecne, cziowiek przestaje miec udziat w przyjemnosci oraz cier-

I pienu iidsiajga absolute
' Upaniszada Maitrajana

Powtnnisrny spostrzec i zapamietac te najprawdziwszq z prawd, ze zadna

postae cnoty lub dobroci, nawet to Wieczne Dobro, jakim jest sam Bog, nie

bedq mogly nigdy sprawic, zeby czlowiek stai sie cnotliwy, dobry lub szcze-

sliwy, dopoki pozostawac bede\ na zewnatrz duazy, to znaczy dopoki czio-

wiek obcowac bedzie za posrednictwem swoich zmyslow oraz rozumu z rze-

czami zewnetrznyrni i dopoki nie wycofa sie w gtab samego siebie, zeby

uczyc sie rozimiienia wlasnego zycia oraz tego, kirn i czym jest.

Theohgia Germanics

Zaprawde, przvnoszara zbawienie prawda nigdy nie zostaia wygloszona

przez Budde, bowtem kazdy musi j^ odkryc wewn^trz siebie,

Sutra Lamkara

Na czym polega zbawienie? Nie polega na zadnej historycznej wierze lub

poznaniu czegos nienb^cncgo i odiegtego, ani na roznorodoych zakazach,

regulach i raetodach praktykowania cnoty, ani na zadnej sztywnosci prze-

konan dotyczacych wiary i uczynkow, skruchy, darowania grzechow 3ub
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usprawiedtiwienia t oczyszczenia z winyt ani tea na zadnej prawdzie lub

sprawiedliwosci, ktore mozecie miec od samych siebie, od najlepszych ludzi

i z najlepszych ksiazek, ale na tym, co mozecie otrzymac jedynie od Boga
.

lub od Syna Bozego, ozywajqcego i rodzacego sie w was na nowb; mowi^c

innymi slowy: polega ono na przywroceniu doskonalej jednosci pierwotne-
|

mu, dwoistemu zyeiu w ludzkiej naturze,
William Law

Law uzywa tutaj j?zyka Boehme'go oraz innych „reformatorow ducho-

wych" ignorowanych lub przesladowanych zgodnie przez protestantow,

luteranow, kalwinistow i wyznawcow Koseiota Anglikanskiego (bylto

jeden z nielxcznych punktow, w ktorych potrafili zgodzic si^ ze soba).

Jasne jest jednak/ze to, co nazywali oni nowymi narodzinami Boga w
duszy, jest w istocie doswiadezeniem opisywanym dwa tysia^ce iat temu i

jeszcze wczesniej przez Hindusow jako urzeczywistnienie Ja t
ktore pozo-

staja^c wewn^trz indywidualnego ego f jest od niego transcendentalnie

rozne.

To nie len, nie glupiec i nie ten
t
komu brak rozs^dku, osiagme mrwane,

ktora jest rozwit%zaniem wszystkich wezlow. |

Iti-wuttaka

Wydaje s\$ to wystarczajf^co oczywiste. Ale wi^kszosc z nas znajduje

przyjemnosc w lenistwie, nie zadaje sobie fcrudu, aby zachowac przytom-

nosc umyslu» a przeciez nainietnie pragniemy wybawienia odefektow

gnusnosci i nieuwagi. Skutkiem tego jest pow^zecbna potrzeba i wiara w
Zbawicieli wkraezajacych w nasze zycie (gtownie -wtedy, gdy osiaga ono

swoj kres) i, tak jak to uczynll Aleksander, rozcinajacych gordyjskie w<?^-

ity, ktorych nasze lenistwo nie pozwolito nam fozwi^zac. Ale Bog nie daje^

si4 zwodzic. Natura rzeczy jest taka, ze jednocz^ce poznanie Podstawy

uzaleznione jest od catkowitego wyzbycia si? Tfja
f
' i nie moze bye w zaden

sposab urzeczywistnione » nawet przy pomocy z zewnatrz - przez tych,

ktorzy si? tego tja" nie wyzbylL Zbawienie osiqgniete poprzez wiar? w
Amide lub, dajmy na to, w Chrystusa nie jest cafkowitym wyzwoleniem

opisanym w Upaniszadach, w pismach buddyjskich i w tekstach ehrzes-

cijanskich mistykow. Rozni sie ono nie tylko pod wzgledem stopnia, ale

takze pod wzgledem jakosci.

2 Rozprawiaj o filozofii, ile cl sie podnba, czcij, ilu chcesz bo^ow, spetmaj

wszystkie obrzBjdki, spiewaj pochwalne hymny dowolnej ilosci boskicb istot
;

- wyzwolenio nigdy nie nadejdzie, nawet wtedyt gdy minie sto eonow, jesli \

nie urzeczywistnisz jednosci Ja, <
Sianltara

Do urzeczywistnienia J a nie dochodzi sie przez studia ani nawet przez inie-

ligencje i wiedze. Ja ujawnia swoja istote temu jedynie, kto zwraca sie ku

niemu. Ten, kto nie zaniechal drogi wystepku, kto nie potrafi panowac nad v

soba, komu brak wewnetrznego spokoju - kogo umysl jest rozproszony, ten

nigdy nie urzeczywistni Ja, chocby byt pelen wiedzy tego swiata.

Upaniszada Katha

Tarn jest nirwana, gd?ie nie ma narodzin i nie ma umierania; jest ona

patrzeniem w stan Takosci wykraczajacy absolutnie poza kategorie skoo-

:>
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if
struowane przez umyst; jest ona bowiem wewnetrzna swiadomosciq Tatha-

gaty.

Sutra Lankawa tara

Istniejq trzy rodzaje falszywego lub, w najlepszym razie, niezupeinego

zbawienia, opisane w upaniszadzie Czandogja, Istnieje, po pierwsze, pse-

udozbawienie zwia^zane z przeswiadczeniem, ze materia jest najwyzsza,

Rzeezywistoseia,. Dla Wiroezany, istoty demonicznej, bedacej apoteozq

kochajacej moc, ekstrawertyczriej somatotonii, czyms zupelnie natura-

Inym jest utozsamienie sie z ciatem - powraca on do innych tvtanow, aby

poszukiwac czysto materialnego zbawienia, Wcielony w obecnym stule-

ciu, Wiroczana bylby zagorzatyrn komunista, faszystq lub nacjonalistq,

Indra rozpoznaje fatezywosc nauki o zbawieniu materialnym i wtedy

proponuje mu sie zbawienie przez sen, wyswobodzenie z cielesnej egzys-

tenoji i przeniesienie do swiata posredniego, znajdujacego sie pomiedzy

materia, i duchem, do tego urzekajaeo dziwnego i ekscytujacego psy~

chicznego uniwersum, z ktorego do zwyk]ego zycia wdzieraj^ sie, zadzi-

wiajae nas wszystkich, cuda oraz przypadki widzenia przysziosci, „du-

chowej komunikacjr" i spostrzegania pozazmystowego. Jednak ten ro-

dzaj indywidualnego iStnienia, jakkolwiek eechuje go wiekszy stopien

wolnosci, jesl wciqz zbyt osobowy i egocentryczny, zeby mogl zadowolic

dusze swiadoma, swojej niepelnosci i pragnaca, gor^co osiqgnieeia petni.

Tak wieo Indra idzie daiej i namawiany jest do przyjecia nauki o niez-

roznicowanej swiadomosci glebokiego snu, o fatszywym samadhi i kwie-

tystycznym transie jako ostatecznym wyzwoleniu. Indra odmawia jed-

nak wziecia tego, ro Brahmananda okresla jako tamas za to, co nazywa

on sattvas - tenistwa i podswiadomosci za rownowage i nadswiadomosc.

W ten sposob, dzieki wnikliwosci, dochodzi do uswiadomienia sobie J a,

ktore jest rozswietleniem ciemnosci niewiedzy oraz wyzwoleniem od

zgubnycb jej konsekwencji.

Zfudne zbawienia, przed ktorymi ostrzegaj^ nas inne fragmenty tek-

stu, Sc\ innego rodzaju. Nacisk jest tu potozony na balwochwalstwo i zabo-

bon - przede wszystkim na balwochwalczej czesc oddawan^ analityczne-

mu rozumowi i jego pojeeiom oraz na zabobonna, wiare w rytuaJy, do-

gmaty i wyznania wiary jako w cos, co jest skuteczne samo w sobie.

Wielu ehrzeseijan, jak daje do zrozumienia Law, winnych jest uezestmc-

twa w tych odmianaeb baJwochwalstwa i zabobonu. Dla nich calkowite

wyzwolenie i polaezenie z boska, Podstawej nie jest mozliwe ani na tym

swiecie, ani po srruerci. Najlepsze, na co moga, miec nadzieje, to peine

/ zaslugi leez woia,z egocentryezne zycie w ciele lub szczesliwa posmiertna

I ^dlugowiecznosc", jak to nazywajq Chinczycy, pewna forma zycia po-

smiertnego, bye moze rajskiego, lecz wciqz uwiklanego w czas t
oddzieLe-

nie i wielose.

Szczesliwosc osiqgana przez oswiecon^ dusze dzieki wyzwoleniu jest.

zupetnie rozna od rozkoszy. Jaka jest zatem jej natura? Nastepuj^ce

cytaty udzielaj^ przynajmniej czesciowej odpowiedzi. Stan szczesliwosci
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zalezy od nieprzywi^zania i odrzucenia „ja"; diatego mozna sie nim cie-\r

szyc bez nasycenia i bez zmiany. Jest on uczestnictwem w wiecznosci i J

diatego pozostaje sob<^ T
nie ulegaj^c zmniejszeniu ani wahaniom.

OdtE^d w rzenzywistym Brahmanie staje sie on [wyzwolony duch] doskona-

\y i inny. Jego owocem jest rozwi^zanie wiezow. Bez iadnych pragnien,

osi^ga wieczn^ i niezmierzonq blogosc i w niej zarnieszkuje.

Upaniszada Maitmjana

. Bog jest, aby sie Nim radowac, a wszystkie stworzenia sq jedynie srodkami

do Tego^ ktorym trzeba si^ radowac.
Sw, Augustyn

Rozkosze duchowe i cietesne tym sie od siebie roznia^ ze rozkosze cielesne .

rodza pozadanie, zanim je osia^niemy a gdy je osi^gniemy. wstret; nato-\

miast rozkosze duchowe, przeciwnie, nie zaprz^taj^ nas, gdy ich nie mamy, J

a}e pragniemy ich wtedy, gdy mamy je. '

Thvologia Gertnamca

v
Znaczna czese literatury sutickiej jest poetycka, Poezja ta jest czasem

wymuszona i ekstrawagancka, czasem pi^kna i napisana z petna. jasnos-

ci prostotq, czasem mrocznie i wrecz niepokoj^co enigmatyczna. Do tej

ostatniej grupy nalez;^ wypowiedzi Nilfariego Egipcjanina, muzulman-

skiego swietego z X wieku, Oto t co napisal on na temat zbawienia:

Bog sprawil, ze ujrza^ern morze t zobmzylem statki, ktore tonely, oraz

deski, ktore unosiiy sie na wodzJe: a potem deski takze zostaly zatopione. I

Bog rzek! do mnje:
t,Cl ktorzy podro^uj^, nie zostai^ zbav/ieni". I rzeM do

i mnie ,.Ci, ktorzy zamiast podrozowac, rzucaj^ sie do morza, ryzykuja
11

. I

rzekt do mnie:
s
,Ci, ktorzy podrdzujq i nie ryzykujaf

zgin^", I rzekt do mnie:

„Powierzchnia morza jest blaskiem, do ktorego nie mozna dotrzee Dno jest

nieprzenikoion^ ciemnosci^. A pomiedzy nimi sa. wielkie ryby, ktorych

naiezy sie obawiac '.

Alegoria jest zupetnia jasna. Statki przenoszqce indywidualnych pod-

r6znych- przez morze zycia to sekty* koscioiy, zbiory dogmatow i organi*

zacje religijne, Deski, ktore w koheu rowniez ton^, to wszystkie dobre>s

uczynki nie doprowadzajqee do wyrzeczenia sie siebie oraz wszelka wia-
]

ra mniej absolutna niz jednocza.ee poznanie Boga. Przenosza^e do wiecz- /

nosci wyzwolenie jest rezultatem „rzucania sie w morze"; mdwi^c jezy-

kiem Ewangeln: trzeba utracic zycie, aby je uratowac. Ale rzucanie sie do

I morza jest sprawa, ryzykown^ - oczywiscie nie az tak ryzykowna, jak

podrozowanie na pokladzie ogromnego Queen Mary, wyposazonego we

.wszystko, co najnowsze w dziedzinie dogmatycznych udogodnien oraz

liturgicznych dekoracji, i zmierzajqeego bqdz na dno morza, bqdz ™ w
.-najlepszym wypadku - ptynqcego do niewtasciwego portu (ale hawet

wtedy zresztq jeszcze wystarczaja^o niebezpiecznego). Powierzchnia

morza - boska Podstawa przejawiaj^ca si^ w swiecie czasu i wielosei »

Isni bowiem odbitym promieniowaniem, ktorego nie mozna uchwycic,

tak jak nie mozna uchwycic w lustrze obrazu pieknosci. Tymczasem dno

- Podstawa, taka jak ej jest wiecznie w samej sobie - wydaje sie anaiitycz-

I nemu umyslowi, ktory zagiqda w gfcjbiny. zwykJ^ ciemnosciq. A gdy

umysl ten zdecyduje sie.polqczyc z wola, w koncowym, niezb^dnym sko- :
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ku w samounicestwienie, bedzie zmuszony, zanurzajacsie coraz giebiej,

przejsc przez chtoste niszczqcyeh odmian pseudo-zbawienia, tych opisa-

nych w upaniszadzw Czandogja: zbawienia marzen sennych, przenoszq-

cego do zachwycajqcego swiata psychicznego, gdzie ego wciqz pozostaje

przy zyciu, choc zycie to jest bardziej szczesliwe i nieskrepowane, lub

zbawienia snu - fatszywego samadhi jednosci na poziomie podswiado-

mosci zamiast jednosci na -poziomie nadswiadomosci.

Dokonany przez Niffariego szacunek szans dowolnej jednostki na

osi^gniecie ostatecznego celu cztowieka nie napawa nadmiernym opty-

mizmem. Ate w takim razie nigdy zaden swiety czy zatozyriei religii ani

przedstawiciel filozofii wieczystej nie byli optymistami: „Wie)u jest po~

wolanych, ale wybrani sa, nieliczni". Ci, ktorzy nie wybieraja bycia „wy-

branymf, nie mega miee nadziei ne nie wiecej niz tylko na pewne) forme

czesciowego zbawienia i na osiagni^cie warunkow urnozliwiajacycfa po-

stepowanie naprzod ku calkowitemu wyzwoleniu.

yvIV .

NIESMIERTELNOSC I ZYCIE POSMIERTNE

Niesmiertelnose to uczestnictwo w wiecznym „teraz" boskiej Podsta-

J^lyde posmiertne to trwanie w jednej z postaci czasu. Nimrta*

Otm^itaBm calkowitego wyzwolenia, Zycie posm ertne jes pe*

VnaczeSem tych ktorzy zostali wyzwoleni czesciowo i dostah sie do

SS^elSSb tych
y
kt6rzy me zostali wyzwoleni wcale, lecz zostah

^SniTawem ich wtasnej natury. ktorej nie udalo sie im przekrev
, ,

S do wyirania jakiejs czysccowej lub inkarnacyjne3
mewoh, jeszcze

holesnieiszei od tej wlasnie porzuconej.
, .

noS wieS, w ma i raduja sie nia.Gdy duszajest oczyszczona. °^«"»
waSaVtoscia. jest bardziej podatna na boskie P^^«- *£*«

: kSrvm czuie sie potaezona « Bogiem. Wie ona. ze wszachmocna M.kwc.

dSkSSt *vJ". 1«t >Mniei*ri rti* sfcierc. Wie, fe Bog nigdy me opusci

!'''."•
teTonoty za wiecznym uczestniczeniem w Nim nie R.niczym mnym ,ak

,
V.

energiajegowtasnegooddechuwewnatrznas.
plat<)„ik John Smhh ;

Utrzymywalem wczesniej i utrzymuje nadal ze posiadam juz wszyslico, co

, jest rn?7™aczone w wiecznosd. Bog bowicm.w.peJn, swej .Besfewci

; . jamieszkuje wiecznie w swym obrazie - duszy.
, ^ ^-

Eckhart
\

'

'

Poruszona ezy stojaca. woda jest zawsze woda. Jakaz roznice moie spra-

wiac Wyzwolonym wcielenie lub opuszczenie ciala? Ocean mozebyc ispokoj-

ny lub wzburzony, ale jego identycznosc nie utega miame. ^^^^
Na pvtnnie JlZknd idzie dus», gdy umiera cialo?" Jakub Boehme pdpowie-

'('•: dziak „Nie ma zadne.i koniecznosci. aby szla dok^dkolwiek .

Slowo Tathagata (jedno t irnion Buddy] oznacza tego kt6ry^f.^
idzie i znikad nie przychodzi; oto dlaezego nazywany jest Iathag«t«| |tym,

ktory odszedl W ten sposob], swietym i w petni --iecony^^^^
Jedynie w.dzac Go, przekraeza sie smierc; ^^^TLet^amr,
Bog. p IrtW pozvunm, tkwi nasze wieczne^J ŝp

.

;ne/,j^^5j

'-::

;;:
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Umartem jako kamien i staiem sie roslina,.

Umarlem jako roslina i stafcm sie zwierzeciem.

Umartem jako zwierze i statom sie cziowiekiem.

Czemu vviec miatbym sie lekac?

Kiedy smierc uczyniia mnie mniejszym?

A jednak raz jeszcze umre jako czlowiek,

Aby wznosic sie wraz z btogoslawionymi aniohimi

Ale nawet ze stanu anielskiego

Musze przejsc diilej. Wszystko oprocz Boga przepada.

Gdy poswiece moja anielska dusze,

Stane sie czyms, ezego zaden umyst nigdy me pojal

O, pozwol mi me istniec! Bowiem Nieistnienie obwieszcza,

, ^Powrocimv do Niego". r , f . , ,, „" ' e Dzeial uddin Rumi

Pomiedzy Wschodem i Zachodem panuje powszechna zgoda eo do tego,

ze jedynie zycie w ciele stwarza okolieznosci rownie sprzyjajace osiqg-

nicciu zbawienia lub wyzwolenia. Doktryny katolicyzmu i buddyzmu

mahajany slwierdzaja_ zgodnie, ze dusza pozbawiona po smierei ciala nie

moze zdobye zaslugi; cierpi ona jedynie w czysccu z racji swyeh prze-

sztyeb czynow. Jednak, podczas gdy ortodoksja katoHcka oznajmia, ze w
drugim swiecie nie ma moztiwosci dokonania postepu oraz ze stopien

szczesliwosd dixszy jest wyznaczpny jedynie przez to. co zrobita lub mys-

lala w czasie ziemskiego zycia, eschatologia Qrientu twierdzi, ze istniejq

pewne posmiertne warunki, dzieki ktorym dusze peine zaslugi moga

awansowac z raju szczesliwego zycia po smierei do prawdziwej niesmier-

telnosci w jednosci z bezczasowym, wiecznym Bostwem, Oczywiscie ist-

nieje rowniez mozliwosc (a w rzeczywistosd, dla wiekszosci jednostek,

kbniecznosc) powrotu do jakiejs formy zycia w ciele, w ktorym to zyciu

dalej morn a postepowac paprzod w kierunku calkowitej szczesliwosci i

catkowitego wyzwolenia. Tymczasem jednak fakt, ze ktos narodzit sie w
ludzkim ciele, jest jednq z tycb rzeezy, za ktore powinien on, jak mow!

Siankara, codziennie skladac Bogu dzieki

Stworzenie duchowe, jakim jestesmy. potrzebu.je ciala, bez ktorego nie

mog-Joby w zaden sposob nsia,gnac wiedzy stanowi^cej, gdy ja otrzyma,

jedyny dostep do rzeczy, ktorych poznanie stanowi dla niego btogoslawien-

stwo. ,

Sw. Bernard

Madry cztowiek, gdy osiqga to rzadkie i btogosJawione wdelenie, jakim *a

narodzihy w ludzkiej postaci, powinien, pozostawiajae wszeikq proznosc

tym, ktorzy s^ prozni, dolozyc staraA, aby - zanim zycie przejdzie w smierc

- poznae Boga i tytko Boga.
Srimad Bhagawatatn

Dobrzy ludzie napelniaja^ duehem swoje cia*a; ill ludzie nblekajq w eiaio

J Benpmm Whichcote

Movviar doktadniej, nalezaloby powiedziec, ze dobrzy ludzie napemiaja

duehem swoje eiaia i umysly, natomiast zb ludzie oblekajq w ciato i

umysl swojego ducha, Istotq, ktorej eialo i umyst s^ calkowicie napelnio-

W\-i

ne duehem, jest Tathagata: gdy umiera, nie idzie nfgdzu* z tej racjt, ze

jest juz faktycznie i swiadomie tarn, gdzie kazdy, potencjalme 1 nie zda-

iac sobie z tego sprawy, by? zawsze. Osoba, ktora nie weszla w tym zyciu

w „takosc'\ w wiecznq zasade wszystkich stanow bytu, wchodzi w mo-

mencie smierei w jakis konkretny stan, bqdz czysccowy, b^dz rajskL W
hinduskich pismach i w komentarzach do nich rozroznia sie wiele roz-

maitych rodzajow posmiertnego zbawienia. Dusza, ktora „odeszla w ten

sposob" jest calkowicie wyzwolona i uzyskuje calkowitei jednosc z boska,

Podstawq. Mozna jednak osiqgnac inne rodzaje rnukti lub wyzwoiema,

nawet przy zacbowaniu pewnej formy oczyszczonej swiadomosci r
ja",

Natura wyzwolenia, jakie staje sie udziatem jednostki po smierei, zalezy

od trzech czynnikow: stopnia swletosci osiqgnietego przez niq w czasie \,

bytu w ciele
r
konkretnego aspektu boskiej Rzeczywistosci, ktoremu by*a

j

wierna, oraz wybranej przez ma konkretnej sciezki. Podobnie jest w
Boskiej komedii, gdzie w Raju sq rozne kregi. Ale w eschatologiadi

Orientu zbawiona dusza moze opuscic nawet oezyszczonq indywidual-

nosc i zycie posmiertne (nawet jesli jest ono zyciem w jakims rodzaju

niebianskiego ezasu) i wojsc w wiecznosc, natomiast dusze Dantego po-

zostajq na zawsze tarn, gdfzi^ (po przejsciu przez nie przynoszqee zaslugi

cierpienia czyscca) znalaziy sie w wyniku swojego pojedynczego wciele-

nia.'Ortodoksyina doktryna ehrzescijanska nie dopuszcza mozliwosci

jakiegokdlwiek dalszego rozwoju - czy tow stanie posmiertnym, czy to w
jakims innym wcieieniu - w kierunku ostatecznej doskonatosci catkowi-

tego zjednoczenia z Bostwem. Natomiast wediug hihduistycznej i w bud^

dyjskiej wersji filozofii wieczystej'boskie mslosierdzie rowme jest boskiej

cierpiiwosci - oba sq nieskohczone. Dla teologdw Orientu nie ma wiecz-

nego potepienia; sa, jedynie czysece, a potem nieskohczony szereg pow^

tornych szans kroczenia naprzod w strong tego, co jestostateeznym

celem nie tylko dla czfowieka, lecz dia catego stworzenia - catkowitego

zjednoczenia z Podstawq wszeikiego bytu.

Troska o posmiertne wyzwolenie nie jest bynajmniej srodkiem do tego

celu i moze ona z tatwosciq stae sie prawdziwq przeszkodq na drodze do

urzeczywistnienia go. Nie ma najmniejszego powodu, aby przypuszczac,

ze zapaleni spirytvsci majq wiecej szans na zbawienie niz ci, ktorzy

nigdy nie byli obecni na seansie i nie zapoznali sie ze spekulatywna, lub

opartq na swiadectwacb literaturq. Nie jest moim zamiarem pomnazame

tego rodzaju iiteratury; cbodzi mi raczej o mozliwie najbardziej stiehe

streszczenie tego, co zostaio napisane na temat zycia posmiertnego w
roznych tradyejacb reHgijnych.

W dyskusjach, ktore byiy toczone w tej sprawie na Wscbodzie, twier-

dzono, ze tym, co pozostaje zywe po smierei, nie jest bynajmniej osobo-

wosc. Buddvzm przyjmuje wprawdzie koncepeje reinkarnacji, ale to nie\

dusza przechodzi z jednego ciata do drugiego (buddyzm zaprzecza istme- 1

niu duszy), lecz charakter. To, co decydujemy si^ uczynic z naszq umy-

slowq i fizycznq natura w ciqgu ziemskiego zycia, oddziahije na czynnik

17.9,-;
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psychiczny, wewn^trz ktorego indywidualne umysly prowadzq przynaj-
mniej czesc swojej dwoistej egzystencji. Te modyfikacje czynnika psy-
chicznego powodujq, po smierci ciata, zapocz^tkowanie nowej egzysten-

,
cji bqdz w niebie, bqdz w czysceu, b^dz w innym ciele.

Wedlug kosmologii Wedanty, ponad atmanem !ub duchowym Ja, iden-
tycznym z bnsk^ Podstaw^, istnieje w naturze du.szy cos, co wciela sie, w
ciato fizyczne lub subtelne b^dz przejawia sie w jakims stanie bezcieles-
nym, Dusza ta me jest osobowosciq zmarfego, ale raczej ujednostkowio-
nq, swiadomosci^ Ja, z ktorej wyrasta osobowosc,
Obie te koncepcje zycia posmiertnego sq z punktu widzenia logiki

wewne/trznie spojne i mozna za ich pomoc^ „uratowac" pewne fakty -

mozna je dopasowac do dziwnych i niezrozumialych zjawisk ujawnia-
nych przez badania psychiki. Jedynymi osobarni, z jakimi laezy nas bez-
posrednia znajomosc, sr* istoty wcielone, sktadajqce sie z ciala i z pewne-
go nieznanegn jx. Ale jesli x dodane do ciata rowna sie osobie, to oczywis-
cie nie jest moziiwe, aby x po odieciu od ciala rownalo sie tej samej rze-

czy. Pozornie osobowe byty, ktore badania psychiki' wydajq sie czasem
odkrywac, mogq bye traktowane jedynie jako pseudoosoby tworzone
przez x i ciato medium,
Te dwie koncepcje nie wykluczajej se wzajemnie; zycie posmiertne

. moze bye wspolnym tworem trwaj^cej nieprzerwanie swiadomosci i

zmiany zaehodzacej w czynniku psychicznym. Jesli tak jest, to dana isto-

ta tudzka maze zyc po smierci w wiecej niz jednej formie. Jej t,dusza" -

nieosobowa podstawa i zasada przesztych oraz przyszlych osobowosci -

moze kontynuowac marsz w jednej formie bytowej, podczas gdy slady
pozostawione przez jej mysii i wole w srodowisku psychicznym mogq
dawac poczqtek nowemu jednostkowemu istnieniu, maj^cemu catkowi-
cie irms[ forme bytowq.

/'.

XV.
MILCZENIE

Ojciec wypowiedzia! jedno Slowo; Slowo to jest Jego Synem, a on wypowie-

dziai Go na zawsze w nie konczqeej sie ciszy; i w ciszy wlasnie dusza powin-

najestyszea \
Sw. Jan od Krzyza

&ycie duchowe nie jest niezym innym jak pracq Ducha Bozego wewn^trz

nas, dlatego fcez milczente rnusi stanowte dnzq czesc naszego przygotowania

dn niego; natomiast mowiqc wiele lub znajdujqc w tym przyjemnosc stwa-

rzamy niemate przes^kody w sfyszeniu tego, co mowi w nas Duch t glos

Bozy. („,) Retoryka i piekna wymowa w sprawach ducha Sc\ gadulstwem

bardziej proinym ni? retoryka i piekna wymowa w innych sprawach. T>n,

. kto mysli wzrosnac w prawdziwym dobru, shichajac lub wypowjadajflfe plo-

mienne slowa barlz udeTzajsjoe wyrazenia, jakich si^ obecnie namnozylo w
'-

'* swiecie, bedzte m!a! bye moze wiele. siow, ale bardzo mato konwersacji w
niebie. „r.L t

Willi&m Law

Ci, ktorxy znaja (zasady tao], nie rozpowiadaji^ fo nich na wszystkie stro-

Ci
T
ktorzy rozpowiadaj^ [o zasadach tao na wszystkie stronyj, ina pewno

ich] nie znaj^
.

Lao-tsy (Laozi)

(przektad T-Zbikowskiego)

Niepohamowane i bezmyslne mowienie jest moralnie zte i duchowo

niebezpieczne. „Ale powiadam warn, kazde prozne stowo wypowiedziane

przez ludzi zostanie im policzone w dnni s^dU*\ Moze si? to wyda^foardzo

surowym stwierdzeniem. A jednak, jesli przyjrzymy si^ kotejno sJowom.

jakie wysziy z naszych ust w ciqgu zwyklego dnia t
odkryjemy, ze wielk

ich ilosc moze bye sklasyfikowana pod trzema gtownymi hastami: slowa

inspirowane nieeh^ci^ i brakiem miJosierdzia w stosunku do naszych

bliznich, slowa inspirowane chciwoscs^ t
zmystowosciq i egoizmem, slowa

inspirowane czysta ghipota i wypowiadane bez ladu i sktadu po to jedy-

nie, aby wytworzyc przyjemny halas. S^ to prozne stowa: a jesli zbadamy

t^ spraw?, to odkryjemy, ze wykazujq one tendencj^ do liezebnej domi-

nacji nad stowami dyktowanymi przez rozum, milosierdzie i koniecz-

nose. Jesli natomiast policzone zostanq niewypowiedziane slowa me kon-

cz^cego sie, idiotycznego monologu naszego nmyslu, to u wi^kszosci z

nas przewaga slow proznych okaze si^j przygniataj^ca.
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Wszystkie prozne stowa, zarowno te glupie, jak i te wyplywajace z

egoizmu i braku mitosierdzia, stanowi^ przeszkody na drodze ku jedno-

qz^cemu poznaniu boskiej Podstawy, s^ tahcem kurzti i much zaciemnia-

j^cym wewnetrzne swiatlo. Pilnowanie jezyka (ktore, rzeez jasna, jest

rowniez pilnowaniem umystu) jest nie tylko jednym z najtrudniejszych i

najbardziej doglebnych umartwien, ale rowniez jednym z najbardziej

owocnych.
Gdy kura zniosla jaja, musi gdakac. A co przez to osisjga? Natyehmiast
przybywa kruk i rabuje jaja, pozeraja^e wszystko to, z czego miafy narodzic

sie zywe ptaki. T jak niegodziwy kruk, tak samo diabef nhwyta gdaczace

pusteinice i polyk a wszystkie dobra, jakie wydaly one na swiat, a ktore

powinny byty, gdyby ich nie zagdakaly, dzwignae ku niebu, jak to robia,

ptaki,

Ancren Hiwle

(uwspolezesnione)

Twoj post" w odniesieniu do urokdw ziemskiego gadulstwa nigdy nie moze
bye zbyt scisty,

Fenelon

C6z to za potrzeba dowiadywania sie tylu rzeczy dziejacych sie na ze*

wnatrz, podczas gdy wszystko, co dotyczy zycia lub smierci, dzieje sie w
calosci i dziaia wewnatrz nas?

William Law
Moja droga Matko, sTuchaj dobrze zaleceri swietych, ktorzy wszyscy p rze-

strzega li tych, co chcieliby bye bez grzechu, aby mowili niewiele o sobie i o

wlasnych sprawach.

5w. Franciszek Salezy

(w Hscie do sw. Joanny de Chantal)

Ni^ dlatego psa uznaje sie za dobrego psa, ze dobrze szezeka, Nie dlatego

czlowieka uznaje sie za dobrego czlowieka, ze dobrze mowi.

Zhuangzi

Pies szczeka, karawana idzie d&lej,

Przystowie arabskie

Jesli wstrzymatem sie od pisania do ciebie, to nie dlatego, ze tak a byia ehec

mojej woll: zycze ci bowiem prawdziwie wszelklego dobra. Wydato mi sie

jednak, ze dose zostaio powiedziane, aby urzeczywistnic to, co jest niezbed-

ne, oraz ze to, czego brak (jesli rzeczywiscie ezegokolwiek brak), to nie

pisanie i mowienie - tego zazwyczaj jest wiecej niz trzeba - ale miiczenie i

praca. Bowiem gdy mowa odpoczywa, miiczenie i praca gromadza, mysli i

wzmacmaja dueha. Tak zatem, jak tylko dana osoba pojmie to, co zostafo jej

powiedziane dla jej dobra, nie ma juz wiecej potrzeby sHichania lub rozpra^

wiania; musi ona tylko przylozye sie powaznie do praktykowania z pokor^,

z mitosierdziem i z pogarda, dla „ja" tego, czego nauczyla sie przez miiczenie

i uwage,
Sw. Jan od Krzyza

Mo linos rozrozni! (a niewatpliwie nie on pierwszy posluzyl sie t^ kla-

syfikacjq) trzy stopnie milczenia: miiczenie ust, miiczenie umystu i mii-

czenie woli. Wstrzymanie sie od proznego mowienia jest trudne; duzo
trudniejsze jest uciszenie paplaniny paroieei i wyobrazni; najtrudniejsze
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jednak ze wszystkiego jest unieruchomienie gtosow pozqdania i niecheci

przemawiaj^cych przez wole,

Wiek dwudziesty jest, miedzy innymi t Wiekiem Hatasu, Hatas fizycz-

ny, halas umyslowy i hatas pragnien - dysponujemy historycznymi swia-

dectwami kazdego z nich. Nie ma w tym nie dziwnego - przeciez wszyst-

kie srodki, jakimi dysponuje nasza niemalze cudowna technologia, rzu-

cone zostaty do tocz^cej sie obecnie walki z cisz$. Radio, ten najbardziej

popularny i wplywowy ze wszystkich ostatnich wynalazkow, jest wlasnie

przewodnikiem, po ktorym prefabrykowany zgielk moze wptynqc do na-

szych domow. Ten zgielk dociera oezywiscie znacznie gtebiej niz tylko do

bebenkow usznych. Przenika do naszego umyslu T wypelniaj^c go praw-

dziw^ wiez^ Babel rozrywek - biez^cymi wiadomosciami, luznymi por*

cjami informacji, rykiem korybantycznej lub sentymentalnej muzyki,

nieprzerwanie powtarzanymi dawkami dramatu, ktory nie przynosi zad~

nego katharsis, a jedynie pragnienie codziennych Sub nawet cogodzin-

nych lewatyw emocjonalnych. Tarn natomia^t, gdzie stacje nadawcze

utrzymuj^ sie - jak to sie dzieje w wiekszosci krajow ™ ze sprzedawarua

swojego czasu agencjoriis rekiamowym, hafas przenoszony-jest od uszu,

przez dziedzine fantazji, poznania i uczucia, do centralnego rdzenia iy-

czeh i pragnien ego. Mowiony czy drukowany, przenoszony na falach

eteru lub na drzewnej rniazdze, kazdy tekst reklamon^ry ma jedno tylko

zadanie - uniemozHwienie tego, aby wola osi^gnefa kiedykolwiek miicze-

nie Brak pragnien jest warunkiem wyzwolenia i oswiecenia. Warunkiem

dzialania rozrastajqeego sie i rozwijajqeego swojq technologic systemu

masowej produkeji jest powszechne pragnienie. Reklama to zorganizo*

wany wysitek maj£|cy na celu rozprzestrzenienie i wzmozenie pragnienia

- to znaczy rozprzestrzenienie i wzmozenie dziafania $tfy t
ktora stanowi

(jak uczyli zawsze wszyscy swieci i nauczyciele wszystkich wyzszych

religii) zasadniczq przyczyne cierpienia i zlych nczynkow oraz najwiek-

szq przeszkode stojac^ na drodze pomiedzy ludzkq dnszq a jej bosk^

Podstawy,

r:\ ,-: .•
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XVI.
MODLITWA

Stowo „modlitwa" jest stosowane w celu okreslenia co najmniej czte-
reeh vaznych zachowan: prosby, wstawiennictwa, adoracji i kontempla-
cji. Prosba to proszenie o cos dla nas samych, Wstawiennictwo to prosze-
nie o cos din innych ludzi Adoracja to nzycie intelektu, uczueia, woli i

wyobrazni w akeie oddania skierowanym ku Bogu osobowemu luta wcie-
lonemu w ludzkq postac. Kontemplacja jest stanem ezujnej pasywnosci,
w ktorym dusza sama otwiera si^ wewnatrz i na zewnejtrz na boskq Pod-
staw?, na immanentne i transcendentne Bostwo.
Dla istoty ludzkiej jest niemal psychologies a. niemoziiwosda prakty-

kowanie kon templar)
i bez przygotowania sie do niej poprzez jakis rodzaj

adoracji oraz bez odczuwania potrzeby ez^stszego badz rzadszego po~
wracania do wstawiennictwa i przynajmniej jakiejs formy prosby. Z dru-
giej strony, jest mozliwe i latwe praktykowanie prosby nie tylko bez kon-
templacji, ale rowniez bez adoracji, a takze, w rzadkich przypadkach
skrajnego i oiezym nie poskroraionego egoizmu, nawet bez wstawiennic-
twa, Modlitwa traktowana jako prosba tub wstawiennictwo moze bye
stosowana - co wiecej, jej rezultaty uznane zostana za sukces - w przy-
padku najbardziej pohieznego i powterzehownego odhiesienia sie do
Boga we wszystkich jego aspektach. Aby nauezyc sie otrzymywania od-
powiedzi na swoje prosby, nie trzeba znac ani kochac Boga, ani nawet
znac i uwielbiac noszonego we wtasnym umysle wizerunku Boga. Po-
trzebne jest jedynie pala.ee fcoczurie waznosci wtasnego ego i jego prag-
nien poia.czone z niezachwianym przeswiadczeniem, ze gdzies we
wszechswiecie istnieje istota rgzna od nas sarnyeh, ktora, mozna nakto-
nio, przymilamem sie bqdi tyranizowaniem, do zaspokojenia tych prag-
nien. Jesli powtarzam z niezbe.dnym stopniem wiary i uporczywosci
„Baciz wola moja'\ to istniejq szanse, ze predzej czy pozniej, w ten czy w
inny sposob, otrzymam to, czego chce. Nie moge z gory odpowiedziec na
pytanie, czy moja wola zgodna jest z wolq Boga, czy otrzymujac to, czego
chce, otrzymuje cos, co jest dla mnie duchowo, moraime czy nawet mate*
rialnie dobre, Tylko czas i wiecznosc moga to pokazac. Tymczasem, chcae
postepowac rozwaznie, powinnismy zwazac na przestrogi, jakich iidziela

ludowa mqdrosc. Bezimienni realisci, ktorzy w roznyeh stronach swiata
pisali bajki, wiedzieli wiele o zyczeniach i ieb spelnianiu. Wiedzieli prze-
de wszystkim, ze w pewnych okolicznosciach prosby sa istotnie wyslu-
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chiwane; wiedzieli jednak rowniez, ze Bog nie jest jedynq istotQ, ktora

ich wysluchuje, i ze jesli ktos prosi o cos w zlej wierze to moze w rezu-

latacie otrzymac - ale otrzymac wraz z zemsta,, i to niekoniecznie od
boskiego Dawcy. Otrzymywanie tego, czego si§ pragnie poprzez samo-
lubnej prosbe, jest rodzajem hybris sprowadzaj^cej zasluzona, nemesis* \

Tak Wiec folklor Indian Ameryki Polnocnej peten jest 6p6wiesci o lu-

dziach, ktorzy poszczq i mod!^ sie egoistycznie po to f aby otrzymac wie- =

cej
t
niz powinien posiadac rozumny czlowiek, i ktorzy otrzymuja^c to, o co /

prosili, sprowadzajq na siebie zgube. Z innej z kolei strony swiata wyszly
wszystkie opowiastki o mezczyznie i kobiecie, ktorzy w celu uzyskama
odpowiedzi na swoje prosby stosujq jakis rodzaj magii ~ konsekwencje
sq zawsze bejdz groteskowe, bejdz katastrofalne. Rzadko kiedy zdarza sie,

zeby typowe dla naszej tradycyjnej bajkowej ma^drosci Trzy Zyczenia

prowadzily do czegos xviecej niz zly koniec ich autora.

Wyobraz sobie Boga mowiacego do ciebie: Synu moj, dlaczego jest tak, fe

dzien po dniu wstajesz i mod lis z sie, padasz na kolana, a nawet bijpsz czo-

\em o ziemie, wiecej nawet, ronisz tzy, gdy mowisz do mnie *M6j ojeze, moj
Boze, daj mi bogactwo!'? Gdybym ci je dat, pomysla^bys o sobie jako o kims
waznyrn, wyobrazi^bys sobie t ze zdobyles cos bardzo wielkiego. Poniewaz
prosites o nie, wi^c mnsz je. Ale zwazaj na to, zeby zrobic z niego dobry.

uzytek. Kiedy go nie mi ales, byles bardzo skromny; teraz, gdy zacz^leS bye

bogaty, pogardzasz biedakiern. C6z to za dobro, ktore czyni cie gorszym?

Albowiem jestes gorszy, poniewaz bytes juz zty. O tym, ze uczyni eie ono
gorszym., nie wiedzudes; wiec profiles Mnie o nie. Datem ci je i sprawdziiem .

die, znaiazles i zoslates znaleziony! Pros Mnie o rzeczy fepsze i wieksze niz
!

ta. Pros Mnie o rzeczy duchovve. Pros Mnie o Mnie samego,
^w/Augustyn

O Panie, ja, zebrak, prosz^ Ciebie o wiecej, niz mogtoby Ciebie prosic tysia,-

ce krolow. Kazdy ma cos, o co potrzebuje Ci^ prosic; ja przyszedtem prosic

Cie, abys daJ mi Siebie.

Ansari z Heratu

Mowing slowami Akwinaty: wolno nam modlic si^ o to T
czego wolno

nam pragn^c. Istnieja rzeczy, ktorych nikt nie ma prawa pragna^c - rze-

czy takie, jak owoce zbrodni lub zlych uczynkow. Inne rzeczy mog^ sta*'

nowic przedmiot pragnien dla luttzi znajdujqcych sie na pierwszym stop*

niu rozwoju duchowego, ale nie powinny bye poza^dane (i rzeczywtscie

przestajej bye pozadane) przez tych, ktorzy stojq na innym, wyzszym
stopniu. Tak oto sw. Franciszek Salezy osiagna^f punkt, w ktorym mog!
powiedziec: MNie mam prawie zad-nych pragnien, ate gdybym mial naro-

dzic'sie na nowo, nie mialbym icb wcale. Nie powinnismy o nie prosic ani

niczego odmawiac; powinnismy jedynie oddac si£ w ramiona boskiej

Opatrznosci, nie traca^c czasu na jakiekolwiek pragnienia, z wyjatkiem
pragnienia tego, czego pragnie od nas Bog". Tymczasem trzecie zdanie

„Ojcze Nasz"' powtarzane jest kazdego dnia przez miliony ludzi, ktorzy

nie maj^ najmnieiszego zamiaru dopuscic do spelnienia sie czyjejkol-

wiek woli, z wyjatkiem ich wlasnej, ' - ;*
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Urok btadzenia w oceanie niesmiertelnego zyeia uwolnil mnie od wszyst-

kich moich prosb;

Tak jak drzewo jest w nasieniu, tak wszystkie choroby sa, w naszej pros-

bie. T , . .

Kabir

Panie, nie wlern, o co cie prosio. Ty jedcn wiesz, czego potrzebuje. Ty

kochasz mnie lepiej, niz ja sam potrafie siebie kochac. Ojcze, podaruj swo-

jemu dziecku to, p co ono samo nie potrafi poprosic. Uderz lub uzdrow, poniz

mnie lub wynies: wielbie wszystkie twoje zamysJy, nie znajac ich., Milcze,

skladam siebie w ofierze, oddaje sie Tobie; cheialbym nie miec innyrb prag-

nieh wypelniania twojej woli. Naucz mniernodlic sie. Ty modi sie we

mnie. ^ ,

'

Fenelon

(Pewien derwisz ' kuszony by! przez diabta, aby przestaJ wzywac AUaha,

poniewaz Allah nie odpowiedzial nigdy „Otom ja". W wizji pojawia mu si^

prorok Khadir. przynoszajc postanie od Roga.|

Czyz to nie ja? powolatem cie do swej siuzby?

Czyz to nie ja zatrudnitem cie przy swoim imieniu?

Twoje wolanie .^AUah!" bylo moim HOtom ja".

Dzelal-uddm Rnrm

Prosze Boga Wszechmogqcego, aby umiescil nas w szeregach swoich wy-

braneow i wiiczyl nas pomiedzy tych, ktorych kieruje na bezpieczna, sciei-

ke; w ktorych wznieca /arliwosc, aby nie zapomnieli go; ktorych oczyszeza z

wszelkiego skalania, aby me pozostato w nich nie oprocz Niego - tak, pomie-

dzy tych, ktorych zamieszkuje eatych, aby nie mogli wielbie nikogo oprocz

Nieg0 "

A!~Ghazzali

wstawiennictwie, jak i o wielu innych rzeczach, najjasniej, najprosciej

i najtrafniej pisze William Law,

Gdy uznasz siebie samego za wystepuj a^cego przed Bogiem adwokata

swoich biiskich i znajomych, nigdy nie bedzie dla ciebie czyms trudnym

bycic samemu w zgodzie z nimi, Bedzie czyms latwym znoszenie ich i wyba

czanie tym, dla ktorych szczegolnie blagaies o bosk^ laske i wybaczenie.

William Law

Wstawiennictwo jest najlepszym rozjemca we wszystkich hieporozumie-

niach, najlepszym krzewidelem prawdziwej przyjazni, najlepszym lekars-

Lwem i zabezpieezeniem przeciwko wszelkim niedobrym zlosciom, wszyst-

kim gniewnym i wynioslym namietnosciom.
William Law

Nie jest moziiwe, abys mogt nosic w sobie jakakolwick zlosc lub zachowac

sie niezyczUwie w stosunku do czlowieka, ktorego pomyslnoscia jestes za-

przqtniety do tego stopnia, ze prywatnie wystepnjesz wobec Boga jako jego

adwokat Nie jest bowiem moziiwe, abys mog* pogardzic kirns i nasmiewac

si9 z niego, jesii w swoich prywainych modlttwacb polecasz go mi lose i i

tasce Boga,
William hew

Wstawiennictwo jest zatem sposobem mitowania biizniego i zarazem

wyrazem tego milowama. Analogicznie: adoracja jest, sposobem rnitowa-

nia Boga oraz wyrazem tego milowania - mitowania, ktore znajduje swo-

je spetnienie w jednocze^cym poznaniu B6stwa
T
b^dqeym owocem kon-
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templacjl T^ wJasnie wyzszq form^ komunii z Bogiem ma^ na mysli

auiorzy nast^puj^cych fragmentow za kazdym razem, gdy uzywaj^ sto-

wa „modlitwa".
.

.'

Zadaniem i celem modhtwy jest uczczenie, rozpozname i umilowame

wszechwladnego majestatu Boga poprzez to, czyin jest On w Sobie samym,

a nie poprzez to, czym jest On w stosunku do nas, oraz pokochame jego

dobroci poprzez pokochanle jej samej, a nie tego t co ona nam zsyla.

Bourgomg

Nie zatrzymywal sie on [Charles de Condrenj w modlitwte na granicach

swojej wladzy i rozumowania. Wielbi? Boga i jego tajemnice, takie jakie sa^

one same w sobie, a nie takie jakie byly one w jego pojmowanm.

Czym jest TJB6g Sam w Sobie", JBog i jego tajemnice, takie jakie s^

same w sobie" - zwroty te brzmiq po kantowsku. Ale jesli Kant rmathy

racje i Rzecz sama w sobie bylaby niepoznawalna, znaczyJoby to, ze

Bourgoing de Condern i inni mistrzowie duchowego zycia podjeh darem*

ny trud. Racja Kanta dotyczy jednak tylko umyslcw, ktore nie osiagnety

jeszcze oswiecenia i wyzwolenia. Materialna, psychiczna czy duchowa

Rzeczywistosc pojawia sie przed takimi timys^amt - taka jak a jest, ale

zaciemniona, zabarwiona i zalaman.a przez medium, ktorym jest ich

wtasna jednostkowa natura. Matomiast u tych, kt6rry sq czystego serca i

ubodzy duchem, nie ma znieksztatcenia foeczywistosci, poniewaz me

ma oddzielnej osobowosci mogacej zaciernBiac lub zaSamywac; nie ma

kolorowanego szkielka intelektualnych przeswiadczen i uswieconych wi~

zerunkow mog^cych nadawac osobiste lub historyezne zabarwieiue

biatemu blaskowi Wieeznosci". Ola takich umyslow,jak mowi 01ier,„na^

wet idee swietych, nawet idea Blogosiawionej Dziewicy oraz widzenie

Jezusa Chrystusa w jego czlowieczenstwie s^ przeszkodami na drodze do

widzenia Boga w jego czystosd". Rzecz sama w sobie moze bye postrze-

gana ale tylko przez kogos. kto w sobie samym jest nie-rzeczq.
'

Modlitwa. tak jak ja. rozurmem, nie jest prosba czy blaganiem, ktore - zgod-

nie z doktrynami szkol - realizowane sa, przez rozum jako znaczeme te^o,

co dana osoba prasnie otrzymac od Bo^a. Modlitwa jest tu rozumiana jako

oferowanie i odd a nie Bogu wszystkiego, czego moze On shisznie od nas

wymagac, . ,. ,

Ogolne pojeeie modlitwy moze zostac zdefiniowane jako wzmesienie umy-

s*u do Boga; szerzej i dobttniej mozna powiedziec: modlitwa jest porusze-

niem duszy rozsadkowej w strong T^oga, wyrazajacym, a przynajmniej za-

kladajacym calkowite zaufanie do Niego jako do tworcy i zrod*a wszelkiego

dobra jest woiq i gotowoscia^ oddania Mu wszystkiego, co mu sie nalezy.

czvh oddania calej milosci, c^leqo poshisaehstwa, uwielbienia, chwaty i ezct

przez ponizenie i unicestwienie w jego obecnosci Tfja
M
oraz wszystkich sfcwo-

rzen, iw kom-u, jest pragnieniem i zamiarem d^zenia do duchowego zjed-

noczenia sie z Nim. , .

Tak zatem okazuje sie, ze modlitwa jest najdoskonaiszym i najbardz^ej

boskim dziataniem, do jakiego zdolna jest rozumna dusza. Sposrad wszyst-

kich dziatan i powinnosci jest ona najniezbedniej konieczna.

Augustine Baker
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Panic, naucz mnie szukac Ciebie i objaw mi Siebie, gdy cie szukam. Albo-

wiem umiem Cie. szukac tylko wtedy, gdy Ty mnie nauczasz, i umiem cie

znajdowac tylko wtedy, gdy Ty mi sie objawiasz. Pozwol mi szukac Cie w
tesknocie, pozwol mi tesknic do Ciebie w szukaniu: pozwol mi znajdowac

Ciebie w mttosci i kochac Ciebie w znajdowaniu. Panie, jestem wdziexzny i

dziekuje Ci, ze stworzyles mnie na twoj obraz i podobienstwo, abym mogl

pamietac o Tobie, pojmowac i kochac: Ciebie: ale obraz ten zostal tak zuzyty

i oslabiony przez wystepki oraz zaciemniony przez dym zJych uczynkow, ze

nie moze osi^gnae tego, do czego by! stworzony i tylko Ty mozesz go odno-

wic i stworzyc raz jeszcze. Czy oko duszy zaeiemniono jest przez wfasnq

niestatose. czy tez oslepione jest twoj 3 chwala.? To pewne, ze jest zarazem

zaciemnione przez siebie samo i oslepione przez Ciebie. Panic, oto niedos-

cigle swiatto, w ktorym spoczywasz, Naprawde, nie widze go poniowaz. jest

zbyt jaskrawe dla mnie; a przeciez wszystko, co widze, widze dzielu niemu,

tak jak stabe oko widzi to, co widzi, dzieki swiatlu sionca, w same jednak

sloriee spojrzec nie moze. O najwyzsze i niedosr-iglo swiatto, o swieta i bJo-

goslmviona .pYawdo, jakze daleko jestes ode mnie, ktory jestem tak blisko

Ciebie. jak bardzo jestes oddalone od mojego widzenia, ehociaz ja jestem

tak blisko twojego! Wszedzie jestes w pemi obecne, a ja Cie nie widze. W
Tobie poruszam sie i w Tobie manrswoj byt, a ja Cie nie cznje.

|

Sw. Anzelm

O Panie, nie pokladaj zaufania we mnie; bowiem z pewnoscia zawiode
t
jesli

Ty mnie nie wesprzesz.

Sw. Filip Neri

Starac sie bye poboznym bez wielkiej pokory i odrzucema wszystkieh hu-

mor6w tego swtata, to starac sie o cos niemozliwogo. Ten. kto chce bye

pobozny, musi bye przede wszystkim skromny, musi mice peine poczucie

swojego wtasnego ubostwa i niednstatkow oraz marnosci swiata, a wtedy
jego dusza bedzie pelna pragnienia Boga. Cztowtek dumny, prozny iub

zaprzatniety rzeczami tego swiata moze uzywac modHtewnika, ale nie

moze bye pobozny, poniewaz poboznose to poswiecenie sie unizonego serca

dla Bog a, jako jedynego szcze-scia.

William Law
Duch

t
aby mogt dziatac, musi usun^c wszystkie zmyslowe obrazy, zarowno

dob re , jak i zte, Osoba poczqtkujaca w duchowym wyksztalceniu rozpoezy-

na od uzycia dobrych zmyslowych obrazow; niemozliwe jest rozpoczecie

dobrego wychowania duchowego od cwiczen ducba, (...) Te dusze, ktore nie

maj^ sklonnosd do zvvracania sie do wewnajrz, muszq trwac zawsze przy

cwiczeniaoh. gdzie stosowane sa zmyslowe obrazy: odkryja, one, ze cwicze-

nia zmyslowe sa pozyteczne dla nich* samych i dla innyrh, i ze pr^dobaja sie

BogiL Oto jest droga aktywnego zycia. Ale inni, oi ktdrzy maja sk Ion nose do

zwracania sie do wewnatrz, nie pozostaja na zawsze przy cwiczeniaeh zmy-

stow, lecz po pewnym czasie czynia, miejsce dla cwiezen ducba meznleznycb

od zmyslow oraz wyobrazni i polegaj^cycb po prostu na wznoszeniu woii

rozsadkov, ej duszy do Boga. (...) Gdy dusza wznosi swq wole w strone Boga
- trflkowanego przez rozum jako duch, a nie jako przedmiot v/yobrazni -

wtedy ludzki duch aspiruje do zjednoczenia z Boskim Duchem.
Augustine Baker

Mowisz mi, ze modla^c sie, nie nie robisz. Ale co cbeiaibys robic modlcjc sie,

poza tym co robisz, to znaczy poza ukazywaniem i przedstawianiem Bogu
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. swojej nicosci i nedzy? Gdy zebracy wystawiajq przed nasze oczy swoje

wrzody i swoje niedostatki, jest to najlepsze wofanie, na jakie mogq sie

zdobyc. Ale ? tego, co mi mowirie, dowiaduje sie, ze czasem nie robicie nie

J
' podobnego, ale pozostajeeie nieruchomi jak cieh Iub posqg. Posa.gt stawia

sie w palacach po prostu po to. aby ucieszyc ksi^zece oczy. Zadowolcie sie tq

rolq w obliczu Boga: ozywi on posa,gi, gdy tego zechce,

Sw. Franciszek Salezy

Spostrzegtam, ze niewystarczajqeo ograniczam moj umyst do samej modli-

twy, ze zawsze cbee w jej trakcie-zrobic cos sama i w ten sposob zle czynie.

(„j Prague najbardziej stanowczo odeiqe i oddzielic moj umysl od tego

wszystkiego i trzymac go rata, moj^ sila, tak bardzo, jak tylko moge, przy

samym patrzeniu i przy prostej jednosei. T)opuszczaja,c obawe, ze nie bede

zdotna wejsc w stan modlitwy, oraz pragnqc dokonac czegos na wiasn^

reke, psuje jq cala,.

Sw. Joanna de Chantal

Dopoki poszukujesz stanu Buddy, cwiczqc sie specjalnie w tym celu
t
dopoty \

nie bedziesz go mog! osi^gnqc. /
Yongjia Dashi

,yjak uzyskuje si^ barmonie z Tao?"

.
„Jestem juz poza harmonisf.

Shi Tou

/Jak to pojme? Nie pojmuj tego. To
f
co pozostaje t gdy nie ma juz pojmowa-

nta
F
to Ja.

Panezadasi..

Polecam ci tylko p(^zoslawac w Bogu Iub blisko Boga bez podejmowanm

prob zrobienia tarn czegos i bez proszenia Go o cokolwiek, chyba ze On cie

do tego ponagli.

Sw. Franciszek Salezy

Adoracja jest dziafcaniem koehajqcej, ale wct^z oddzieJonej jednostki.

Kontemplacja jest stanem zjednoezenia z bosk€| Podstaw^ calego bytu.

Najwyzsza modlitwa jest najbardziej bierna. Jest tak nieuchronnie, po- \

niewaz im mniej jest ,ja", tym wiecej jest Boga. Dlatego wlasnie droga /

kontemplacji biernej bib natehnionej jest tak trudna i dla wielu tak
J

bolesna - jest ona przechoclzeniem przez, kolejue Iub jednoczesne Ciem-

ne Noce
f
w ktorych pielgrzyrn musi umrzec dta zycia zmystow jako celu

samego w sobie, dla zycia prywatnyeb, a nawet tradycyjnie uswieconych

sposobow myslenia i wiary, i wreszcie dla zycia oddzielonej, zindywidua-

lizowanej woli, b^da^cego glebokirn zrodlem wszelkiej niewiedzy i wszel-

kiego zia.
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XVII.
CIERPIENIE

Bostwo jest niewzruszone; bowiem tarn, gdzie jest doskon'aiosc i jed-

nosc nie moze bye cierpienia. Zdolnosc do cierpienia rodzi sie iam, gdzie

jest niedoskonatoso, mzbicie i oddzielenie od wszechobejmufocej catosci;

zdolnosc ta aktualizuje sie o tyle, o tie tej niedoskonatosci, rozbiciu i

5

oddzieleniu towarzyszv ped do spotegowania warunkow wiasciwycn wto-

tom stworzonvm D!a jednostki, Mora osi^ga jednosc w obrebie wlasnego

organizrnu oraz tsjezy sie z bosk** Podstawq, nastaje koniec cierpienia.

Ceiem stworzenia jest powrot wszystkich odczuwajaeych istot ze stanu

"oddzieWnia i z przynoszacego cierpienie szalonego pedu-ku-oddzielemu t
;

przez iednoczace poznanie, do catosci wiecznej Rzeczywistosci.

Etementy tworzaee ezlowieka stwarzajq zdolnosc do odczuwania bolu.

pr7Vrzyna bolu jest pragnienie indywidualnego zycia.

Wvzwolenie si? od pragnienia usuwa bob

Droea wyzwolenia jest Osmioraka Scieika,
*• v

Otejy &/aehetne Prawdy Buddyzmu

Ped-ku-odrizieleniu lub pragnienie niezaleznego i zindywidualizowa-

nego istnienin moze sie przejawiac na wszystkich poziomach zycia: od

orosteflo poziomu knmorkowego lub organicznego, poprzez instynktyw-

nv do w pelni swiadomego. Moze tez hyc tak, ze caly organizm pragme

spotegowania swojego oddzielenia od srodowiska oraz od boskiej Pod-

stawy Moze tez bye tak, ze jakas czese w obrebie organizmul pragma

spotegowania swoiego wlasnego ezesciowego zycia, zycia odrebnego od

zycia organizmu jako catosci L co za tym idzie, prowadzonego na jego

koszt W pierwszym przypadku mowimy o popedzie, narmetnosci, pozq-

datiiu krnabrnosci. grzechu; w drugim przypadku opisujemy to. co si?

dzieie iako chorobe. defekt, funkcjonalne lub organlczne zaburzeme w
obupr/vpadkach pragnienie oddzielenia przynosi cierpieme me tylko

praenacermi ale rowniez jego odczuwaiacemu otoczeniu - mnyrn orga-

nizmom w zewnetrznym swieeie lub innym organom w obrebie tego

samej?o organizmu, Z jednej strony - cierpienie jest calkowicie osobiste,

z dnigipj strony - jest ono zgubnie zarazliwe. Zadne zyjepe stworzeme

nie jest zdolne do odczuwania cierpienia innego stworzema. Ale pragnie-

nie oddzielenia. ktore predzej czy pozniej, postednio lub bezposredmo,

sprowadza na pragnacego jakis rodzaj osobistego i. nieroozliwego do

podzielenia z nikim cierpienia, przynosi rowniez predzej czy pozmej,
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posrednio lub bezposrednio, cierpienie innyrn (rowniez osobiste i nie*

mo^liwe do podzielenia). Cierpienie i moraine zlo majq to samo zrodto -

pragnienie spotegowania oddzielenia, ktore jest pierwotn^ dan^ kondy-

cji istot stworzonyeh.

Dobrze bedzie zilustrowac te uogolnienia kilkoma przykladami. Ro-

zwazmy najpierw problem cierpienia zadawanego. przez zyj^ce organiz

my sobie samym oraz innym organizmom w zwyklym procesie utrzymy-

wania sie przy zyeiu. Przyczynq tegp rodzaju cierpienia jest pragnienie

indywrdualnego istnienia wyrazajqce sie zwlaszeza w postaei gtodu. Glod

jest calkowicie natnralny - jest czescia dharmy wszystkich stwdrzen.

Powodowane przezeh cierpienie, zarowno u glodnego, jak i u tych, co

zaspokoili swoj g!6d, jest nieoddztelna skladow^ egzystencji odczuwaja-

cych stworzen. Ostatecznym zadaniem i ceiem egzystencji odczuwajq

cych stworzen jest najwyzsze dobro kazdej z nich. Tymczasem cierpieme

pozostaje faktem i stanowi konieczn^ czesc kondyeji istot stworzonyeh.

W tej mierze, w jakiej jest to prawdy, stworzenie jest poczqtkiem Upad-

ku. Spelnienie Upadku dokonuje sie wtedy, gdy stworzenia staraj^ sie

spotegowac wlasne oddzielcnie, przekraczajac przy tym granice wyzna-

czone prawem ich bytu^ Wydaje sie, ze na poziomie biologieznym Upadek

dokonywa! sie bardzo czesto w trakcie historii. ewohicyjnej, Kazdy gatu-

nek, z wyjqtkiem gatunku ludzksego, wybiera poprzez speejalizacje na-

kychmiastowy, obliczony na krotkq mete, sukcea Ale specjatizacja pro-

wadzi zawsze w slepe uliczki. Tylko pozostajqc w stanie ryzykownei

wszechstrormosci, organizm moze postapic naprzod w strone tej racjo-

Inalnej inteltgencji, ktora wynagradza brak ciala i instynktow doskonalR

przystosowanych do szczegcMnego rodzaju zycia w szczegolnego rodzaju

srodowisku. Racjonalna inteligencja umozliwia, z jednej strony, bezpre-

cedensowy sukces w swieeie, z drugiej zas, dalszy postep w strone ducho-

wosci i powrot poprzez jednocz^ce poznanie do boskiej Podstawy.

Poniewaz gatunek ludzki powstrzymal sie od Upadku na poziomie bio--

: logicznym, jednostki ludzkie posiadaja^ obecnie donioslq wladze wyboru:

zapomnienia o „ja" t polqczenia sie z Bogiem albo wzmocnienia odrebnej

osobowosci w taki sposob i w takim stopniu, jakie znajdujq sie ca*kowide

poza ho'ryzontem swiadomosei nizszych zwierzat. Ich zdolnosc do dobra

jest nieskohczona, poniewaz, jesli tego pragrttj, moga, uczynic w sobie

miejsce dla boskiej Rzeczywistosci. Ale jednoczesnie ich zdolnosc do zJa

jest, wprawdzie nie nieskonczona (jako ze w ostatecznym rachunku zk>

1 jest zawsze samodestrukcyjne i w rezultacie tymczasowe), ale wyj^tko-

wo wielka. PiekJo jest caikowitym oddzielenlem od Boga, a diahel jest

: wola, tego oddzielenia, Bedqc istotami rozumnymi i wolnymi, ludzie po-

trafia bye szatanscy. Jest to wyczyn, ktorego nie potrafi powtorzyc zadne

zwierze, bowiem zadne zwierze nie jest wystarczajqeo sprytne i wytrwa^

le, zadne nie posiada wyatarczajqco silnej woli i zadne nie jest wystar-

czajqeo moraine, aby bye diablem. (Powinnismy zauwazyc, ze aby bye

I szatahskim na wielka, skale r
trzeba tak jak Szatan Miltona wykazywac w
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wysokim stopniu wszystkie, z wyj^tkiem jedynie milosierdzia i m^dros- 1

ci, cnoty moraine.)

Ludzka zdolnoso do pragnienia spotegowania swojego oddzielenia,

pragnienia bardziej gwattownego niz u jakfegokolwiek zwierzecia, przy-

nosi nie tylko moraine zlo i cierpienia, ktore moraine zlo w ien czy inny

sposob sprowadza na swoje ofiary oraz swoich sprawcow, ale takze pe-

wien specyficznie ludzki rozstroj ciala, Zwierzeta cierpi^ glownie na oho- .

roby zakazne, ktore przybieraj^ rozmiary epidemiczne zawsze wtedy, ,

gdy ped do rozmnazania, {qczqc sie z wyjatkowo sprzyjajqcymi okoliez-

nosoiami, prowadzi do nadmiernego zageszczenia, oraz na choroby spo-

wodowane zakaieniem pasozytami (te ostatnie sa po prostn speojalnym

przypadkiem cierpjen, ktore muszq powstac nieuchronnie, gdy wiele ga-

tunkow stworzen wspoiistnieje ze soba i gdy jedne mogq przezyc tylko

kosztem drugich). Jesli chodzi o ochrone przed tymi plagami, to eywili-

zowany czfowjek odniost catkowity sukces. Jednak w ich jmiejsce wywo-

h\\ grozna arrhie chorob o charkkterze degeneracyjnym, nieznanyeh pra-

wie wsrod nizszych zwierzqt Wiekszosc tych chorob bierze sie st^d, ze

eywilizowane istoty ludzkie nie prowadzq, na zadnym poziomie swojego

bytu, zyeia pozostajqcego w harmonii z Tao lub z boska Natura Rzeczy,

Ludzie lubuja sie w potegowaniu swojej osobowosei poprzez obzarstwo i

jedza zle pozywienie w zbyt wielkich ilosciach; wywoln.ja w sobie chro-

niezny niepokoj o pieniqdze oraz, poniewaz pragnq podniet, stan chro-

nicznej nadpobudliwosci; cierpiq w czasie pracy z powodu chronicznej

nudy i frustracji narzucanej przez rodzaj pracy
.

ktora musi bye wykona-

na, zeby mozna bylo zaspokoie sztucznie wzbudzane zapotrzebowanie na

owoce calkowicie zmechanizowanej masowej produkeji. Jednq z konse-

kwencji tego niewJasciwego uzycta psychofizycznego organizmu s^ dege-

neracyjne zmiany w poszczegotnych organach, takich jak serce, nerki,

trzustka, jelita 3 arterie. Degenerate sie organy, domagajac sie dla sie-

bie czesciowej autonomic poprzez pewnego rodzaju deklaracje niezalez-

nosci od organizmu jako calosci, powoduja cierpienie wlasne oraz cier-

pienie swojego fizjologicznego srodowiska. Dokiadnie w ten sam sposob

jednostka ludzka domaga sie czesciowej autonomic dla swojego „ja" oraz

oddzielenia od swoich bliskieh, od Natury i od Boga - doprowadzajac do

konsekwencji zgubnyeh dla niej, dla jej rodziny, przyjacioi i spoteczens-

twa w ogole/l odwrotnie, rozstrojone spoleczeristwo, grupa zawodowa lub

rodzina, zyjae wedtug faiszywej filozofii, wplywa na swoich czlonkow,

sktaniajac ich do afirmowania swojej indywidualnej axitorramii i oddzie-

lenia, tak sarao jak niewJasciwie zyjqca i niewlasciwie myslqca jednos-

tka wplywa na swoje czlonki, sktaniajqc je dcrafirmowania - przez fuhk-

cjonalne nieumiarkowanie lub defekt - ich czesciowej autonomii ko-

sztem ealosci organizmu.

Skutki cierpienia moga bye moralnie i duehowo zle t obojetne lub clo-

bre, a to zalezni'e od sposobu/w jaki sie je znosi i reaguje na nie. Mowiqc

innymi stowy, moze ono pobudzac w cierpiqeym swiadome lub nieswia-
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dome pragnienie spot<?gowama swojego oddzielenia moze ono r6wniez

tZosSo to pragnienie takim, jakim bylo przed nadejsaem cierpienia,

fu r^He. mcL je powsci^n^c i w ten sposob stac sie srodkiem

umozlrwiajacym postep w zapominariiu o sobie oraz w milosci i pozna^

wS Boga To! ktora z tych trzech mozliwosci zostanie urzeczywistnio-

na zale>y w os atecznym rachunku od wyboru cierpHcego^Wydaje sxe,

L pozosfaje to prawd, nawet w odntestenta do istot nizszych od ez!owie
;

ka W kaSym razie wydaje sie, ze zwierzeta czesto podda^ sie bolowi.

chorobie Tmierci z pewnego rodzaju pogodn^ akceptacjn tego, eo boska

NaturaIS zawyrokowala w ich sprawie. W innych jednak przypad-

kach po aw?a sie paniczny strach i walka, dziki oP6r wobec tych wyrc,

k6w WydSe sie L wcielone zwierzece Ja" przynajmme] do pewnego

IZZ dysponu e w obliczu cierpienia zdolnosei^ wyboru bqdz samoza^

pomnSZ badz^ samoafirmacji Jesli chodzi o wcielone ludzkie ja
;

to

* wXTwyboru nie ulega w.tpliwosci, Wybor zapomniema o sobje w

derpieniu umozliwia przyjecie laski; na poziomie duchowym -task w

oZ^SU milosci ipoznania Boga T
na poziomach umyslowym 1

^^&in - w pnstaci zmniejszenia strachu, zamteresowama

SOb^"Z^^Zy^ cierpi^a, t,acimywn« «yri6ar I martwi,

martwi b^dziemy zyc w tym ogrodr-ie.
£|W j^atarzyna z Sieny

Ten, kto cierpi przez m HoM, -vie &m% bowiem cate cierpienie jest, zapom-

niane. Mistrz Eckhart

W zyriu tym nie ma cvyscca, a tylko niebo lub piekto; bowiem kto znosi

utrapienia cierpliwie, ten ma raj. a kto nie, ten ma piekto. ^ ^^
Liczne cierpienia stanowif, bezposredni^ konsekwencj? zla moralnego

i nie mogq miec zadnych dobrych skutkow dla cierpi^cego dopoty, dopoki

Drzvczvny iego niedoli nie zostana wykorzenione.
• KaWv grzech rod.i specialne cierpienie duchowe. Cierpienie tego rodzaju

iest iak cierpienie piekielne, poniewaz to wieoej cierpisz, tym gorszym stf

staiesz. Oto co przydarza sie grzesznikom; In wiecej eierpia % powodu

swoich grzechow. tym bardziej niegodziwi sie staja; upadaja meustanme

coraz bardziej w swoje grzechy, aby uwolnic si? od swojego «erpien,a
u /

O nasiadow&niv thrystusa

Idea ..cierpienia w zastepstwie" zbyt czesto byla formutewana w wu!-

earnie prawniczej lub handlowej terminologii. Osoba A popetma prze-

stepstwo, za ktore prawo przewiduje pewna kare: B z wtasnej woh pod-

dale sie karze; sprawiedliwosci i honorowi prawodawcy staje sie zadosc i

:: w rezultacie A moze odejsc wolny. Cala sprawa bywa tez sprowadzana do

zasady ..dtugu i zaptaty". A winien jest C sum?, ktorej me jest w rtjne,

zaplacic; B wkracza z pieniedzmi I zapobiega wejsciu C na hipoteke.

: Jeteli zastosowac te koncepeje do faktu ludzkiego cierpienia t jego rela-

I cii do boskiej Podstawy to nie okaza sie one ani pouczajace am buduja-

f§ Ce Prawostawna doktryna Pokuty przypisuje Bogu cechy, ktore przynio-

7 — FilozoHa wieczysta

\m
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styby wstyd nawet ludzkiemu wladcy, a proponowany przez ma, model

wszechswiata nie jest wytworem duchowego wgladu poddanego racjona-

'

lizaeji przez filozoficznq refleksje, ale raczej projekcja, prawniezej fan-

tazjl Jednak, mimo, godnego pozafowania prostactwa, z jakim zostaia

sformutowana idea t,cierpienia w zastepstwie" i settle z nia zwiazana

idea „przenoszema zasiugi", obie oparte s^ na autentycznyeh danyeh

doswiadezenia. Osoba uwolniona od „ja" i wypelniona Bogiern moze dzia-

lac, i faktycznie dziala, jako kanal umozliwiajacy przeniesienie laski na

nieszcz^sliwa, istote, ktora uczynita sie nieprzenikaln^ dla boskosci z

powodu zwyktego pragnienia spot^gowania swojego oddzielenia i swojej

autonomii. To wtasnie z tego powodu swieci zdolni $$ do wystepowania w
roli autorytetow. autorytetow wielkich, bo nie zadajqeych przymusu bliz-

nim. Swieci „przenosz^ zaslug?" na tyeh, ktorzy jej potrzebujq. Jednakze
|

tym, co powoduje nawrocenie ofiar krnabrnosci i co kieruje je na sciezk?
jj

wyzwolenia, nie jest zasluga swiatobliwej jednostki - zasluga polegajaca

na uczynieniu sie zdolnym do przyjmowania wieeznej Rzeczywistosci

tak t jak rynnna, ktora dzifki wyczyszczeniu stala si? zdolna do przyjmo-

wania wody; jest to raczej boskie brzemi? niesione przez te jednostke,

wieczna Rzeczywistosc, ktorej stala si? ona przewodnikiem. Podobnie w
- „cierpieniu w zast?pstwie" tym, co powoduje odkupienie, nie jest rzeczy-

wisty bol doswiadczany przez swi?tego, poniewaz wierzyc, ze Bog jest

rozzloszozony z powodu grzechu i ze Jego ztosc moze zostac przeblagana

jedynie dzi?ki ofierze z pewnej ilosei bolu, to tyle, co bluznic przeciwko

boskiej Naturze. Nie, To, co powoduje zbawienie, jest darem spoza cza-

sowego porzqdku, przynoszonym istotom uwi?zionym w jazni przez u-

wolnione od J a" i wypetnione Bogiern osoby, ktore sq gotowe zgodzic si?

na cierpienie, aby pomoc swoim bliznim. Slubowanie bodhisattwy jest

obietnica, wyrzeczenia si? natychmiastowych owocow oswiecenia i zgody

na ponowne narodziny oraz na wszystko, co im musi towarzyszye, tj. boli

smierc ciqgle od riowa, az do czasu gdy dzieki trudom oraz laskom - kto-

rych „kanatem" jest wlasnie bodhisattwa, jako juz uwolniony od Ja'
1

-

wszystkie odczuwaja.ee istoty dojda, do ostatecznego i calkowite^o wy-

zwolenia,
Widziatem pomi^dzy Wschodem i Zachodem mas? materii o barwie pos^p-

nei i mrocznej i dowiedziatem si^
(
ze masa ta to ludzkie istoty znajduj^ce

si^ w nedzv najwi^ksze] z tych, w jakich tylko mo^ anp Lstniec i zyc; i

dowiedziatem sip, ze bylem zmieszany z nimi, i od tej pory nie mog<* uwazac

sie za istoty odmiennei i oddziein^,
John WooLman :

Dlaczego sprawiedliwi i mewinni muszq znosic niezastuzone cierpie-

nie? Dla kogos, kto wyobraza sobie jednostki ludzkie tak, jak Hume wyo-

brazal sobie zdarzenia i rzeczy, jalko , f
z niczym nie zwiqzane i oddzielne",

pytanie to nie dopuszcza zadnej mozliwej do przyj^cia odpowiedzi. W
rzeczywistosci jednak jednostki ludzkie nie sq

If
z niczym nie zwif|zane i

oddzielne", a jedyn^ przyczyna^, dla ktorej myslimy inaczej, jest nasz

wlasny, bl^dnie zinterpi etowany interes. Chcemy „robic to, co nam sie

zywnie podoba", Mdobrze si^ bawic" i nie miec zadnych obowi^zkow. W
rezultacie uznajemy, ze wygodnie jest dawac si^ zwodzic nieadekwatnos-

cia, j^zyka i wierzyc (oczywiscie nie zawsze, a tylko gdy nam to odpowia*

da)» ze rzeczy
r
osoby i wydarzenia sq caJkowicie rozne i jedne oddzielone

od drugich, tak jak slow a, przy pomocy ktorych o nich myslimy, Prawda

jest oczywiscie taka, ze jestesmy organicznie zwia^zani z Bogiern, Przyro-

dq i naszymi bliznimi, Gdyby kazda istota ludzka stale i w sposob swia-

domy utrzymywata relacj^ ze swoim boskim, przyrodniczym i spotecz-

nym srodowiskiem w swiecie istnialoby tylko to cierpienie, ktore jest w%

nieunikniony sposob zwia/,ane z samym faktem Stworzenia, Jednak w
rzeczywistosci, wi^kszosc istot ludzkich trwale pozostaje w niewtasciwej

relacjirdo Boga, Przyrody, a przyna^jnmiej niektorzy, rowniez w niewlas-

ciwej relacji do bliznich. Widoczne s^ skutki tych zlych stosunkow; na

poziomie spoJecznym jako wojny, rewolucje, wyzysk oraz nietad; na po~

ziomie przyrody jako trwonienie i wyczerpywanie nieodtwarzalnych za-

sobow naturalnych; na poziomie biologicznym jako choroby degenera-

cyjne oraz zepsucie pni rasowych: na poziomie moralnym jako aroganc- *

ka zarozumialosc; na poziomie duehowym jako slepota na bosk^ Rzeczy-

wistosc i calkowita nieznajomose racji oraz celu ludzkiego istnienia. W
.tych okolicznosciach byioby czyms nadzwyczajnynri, gdyby niewinny i

. sprawiedliwy nie cierpiat. tak jak byioby nadzwyczajne, gdyby niewinne

ffnerki 1 sprawiedliwe serce nie cierpialy z powodu grzechow takomego

podniebienia i przeciqzonego zolaclka - grzechow, dodajmy, narzuconyeh

: tym organom przez wol^ zarlocznej jednostki, do ktorej te organy natez^.

Analogicznie ona sama nalezy do spoleczenstwa
f
ktore wraz % innymi

jednostkami, wspoiczesnymi jej lub b^d^cymi jej poprzednikami t zbudo-

wala jako rozlegle i trwale wcielenie nieladu, nieladu sprowadzajacego

i na czlonkow spoleczenstwa cierpienie i zakazajacego ich niewiedza i *

wynaturzeniem. Sprawiedliwy czlowiek moze umknqc cierpieniu, jedy-

nie godza^c si? na nie i przechodza^c ponad nim; tego natomiast moze

I dokonac jedynie odchodzae od prawosci ku caikowitemu wyzbyciu si?

ga" i skupienh* sie na Bogu
?
przestaja^c bye po prostu faryzeuszem hib

„dobrym obywatelem" i stajqc sie Jtdoskonatym, jak doskonaly jest twoj

; Ojciec, ktory jest w ntebie", Trudnosci czyhaj^ce na drodze do takiego -

;

przeobrazenia sej oczywiscie ogromne. Ale kto sposrod tych, co „daj$

I swiadectwo
f

\ powiedzial kiedykolwiek, ze caikowite wyzwolenie jest ta-

; twe i ze istnieje jakas inna brama oprocz tej „wa^skiej i ciasnej"?
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XVIII.
WIARA

Siowo „wiara" ma rozmaite znaczenia, ktore dobrze bedzic rozroznic,
W pewnych kontekstach jest ono uzywane jako synonim slowa

t,zaufa-J
nie", na przyklad gdy mowirny, ze wierzymy w umiej^tnose diagnozowa-
nia doktora Xlub w uczciwosc prawnika Y, Analogiczna jest nasza „wia™
ra" w autorytet*- przekonanie, ze to, eo pewne osoby mowia, na pewne
tematy, jest z racji ich szczegolnych kwalifikaeji wiarygodne. Przy in-

nych okazjach „wiara" oznacza przeswiadczenie o prawdziwosci sqdow,
ktorych nie mielismy okazji sami sprawdzic. W tym wtesnie sensie t,wie-

rzymy", nawet jesli nigdy nie bylismy w Australii, ze istnieje takie stwo-
rzenie jak dziobak; „wierzymy" w teori^ atomistyczna,, nawet jesli nigdy
nie przeprowadzalismy doswiadczen, na ktorych si? ona opiera, i nie
jestesmy zdoini do zrozumienia wspierajqeej ja, matematyki. I wreszcie
sadow, o ktorych wiemy, ze nie mozemy icb sprawdzic, nawet gdybysmy
tego cheieli - takich sa^dow jak Kredo Atanazjahskie lub jak 6w ss|d

wyrazajaey dokryn^ Niepokalanego Pocz^eia, Ten rodzaj
, f
wiary" defi-

niowariy jest przez scholastyk? jako akt intelektu usankcjonowany
przez wole.

Wiara w pierwszym z trzech sensow odgrywa bardzo wazna, roh? nie
tylko w czynnosciach codziennego zycia, ale r6wniez w czynnosciach
czystej i stosowanej nauki. Credo ut intelhgam - ale rowniez, powinni-
smy dodac, ut agam oraz ut vivam. Wiara jest wstepnym warunkiem
wszelkiej systematycznej wiedzy, wszelkiego celowego dziatania i wszel-
kiego przyzwoitego zycia. Pierwszorzednym czynnikiem utrzymujacym
spoistose spoteczenstwa nie jest strach mas przed zniewalaja.ca, wladzq
nielicznych jedndstek, lecz powszechna wiara w przyzwoitosc innych
ludzi. Wiara tak a prowadzi zazwyczaj do stwofzenia wlasnego przedmio-
tu wiary, natomiast powszechna wzajemna nieufnosc, bed^ca n a przy-
klad przyczynq wojen lub . wewn$trznych wasni, stwarza przedmiot
nieufnosei Jesli przejdziemy teraz ze sfery moraine] do inteJektualnej to
stwierdzimy, ze wiara lezy u podstaw wszelkiego zorganizowanego mys-
lenia. Nauka i technologia nie moglyby istniec gdybysmy nie mieli wiary
w niezawodnosc wszechswiata » gdybysmy, mowiqc slowami Maxwella,
nie wierzyli otwarcie, ze ksiega Przyrody jest rzeczywiscie ksi^ga^, a nie
czasopismem. spojnym dzielem sztuki, a nie mieszanina, wzajemnie obo-
jetnych kawalkow. Do tej ogolnej wiary, ze swiat jest rozumny i godny
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zaufania, poszukiwacz prawdy musi dodac dwa rodzaje speejainej wiary;

wiary w autorytet kompetentnych ekspertow, pozwalajqc^ mu brae ich

stowa za prawdy bez osobistego sprawdzania tej prawdziwosci oraz wia-

r^ we wlasne hipotezy robocze, silnq na tyle, by mogla ona sktaniac go do

sprawdzania prowizorycznych przeswiadczeh przez odpowiednie dziala-

nie. Owo dziatanie moze potwierdzic przeswiadczenie, ktore byto jego

inspiracja,. Moze ono jednak rowniez dostarczyc dowodu na to, ze pier-

wotna hipoteza robocza byta oparta na faJszywych za!ozeniach, a wi^e

b^dzie ona musiala bye poddawana zmianom az do momentu, gdy stanie

si? zgodna z faktami i w ten sposob przejdzie z dziedziny wiary do dzie-

dziny wiedzy.

Czwarty rodzaj wiary nazywany jest zwykle ,/wiara, religijnq". Uzycie

takie jest usprawiediiwione nie z tego powodu, ze inne rodzaje wiary nie

odgrywaj^ zasadniczej roli w religii, tak jakodgrywaja, jq w sprawach

;

^wieckich, ale dlatego, ze ta postanowiona przez wol^ akceptacja sqdow,

o ktorych wiadomo, ze sa, niesprawdzalne, zdarza si^ w religii i tyiko w
I religii, gdzie stanowi charakterystyczny dodatek do wiary jako zaufania,

wiary w autorytet i wiary w sady jeszcze nie sprawdzone, lecz sprawdzal-

ne. Jest to rodzaj wiary, Mary wedteg chrzeseijanskich teologow uspra-

.

wiedliwia i zbawia. W skrajnych i najbardziej bezkompromisowych for-

mach dokryna ta moze bye bardzo niebezpieezna. Oto, na poykftad, fra-

gment jednego z listow Ultra: ^B^dz grzesznikiem i grzesz mocno; ate

jeszcze mocniej wierz i raduj sie Chrystusem, ktory jest zwyei^zeq grze-

chu, smierci i swiata. Jak dlugo jestesmy tacy, jaey jestesmys tak dJugo

musi bye grzech; to zycie nie jest domostwem cnoty'\ Do niebezpieczens-

1 twa tego, ze wiara w doktryne usprawiedliwienia przez wiar^ moze po-

sluzyc za wythimaczenie, a nawet za zachet? do grzechu, trzeba dodac

inne niebezpieczehstwo, a mianowicie niebezpieczenstwo tego, ze wiara,

ktora miataby rhoc zbawiania, mogteby bye wiarq w sady nie tylko nie-

sprawdzalne, ale sprzeczne z rozumem i zmystem moralnym oraz calko-

wicie niezgodne z odkryctemi tych, ktorzy spemili warunki duchowego

wglqduw Nature Ezeczy. Jest szczytem wiary - mowi I Alter w swoim De

Servo Arbitrio -wierzyc* ze Bog, ktory zbawia tak nielicznych, a skazuje

tak wielu, jest mitosierny; ze to On wlasnie jest tym, ktory dla wtesnej

przyjemnosci sprawit, ze jestesmy nieuchronnie skazani na pot^pienie,

tak ze wydaje si$, iz cieszy sit? On z m^czarni nieszcz^snika i zastuguje

raczej na nienawisc niz rnitosc, Gdybym pi*zez jakis wysilek rozumu

mogt poj^c, jak Bog, ktory okazuje tak wiele gniewu i surowosci, moglby

bye miJosierny i sprawiedliwy, wiara nie byteby potrzebna". Objawienie

(ktore, jesli autentyczne, jest po prostu swiadectwem bezposredniego

doswiadczenia tych, ktorzy s^ wystarczajqeo „czystego serca" i wystar-

czaj^co „ubodzy w duchu", aby bye zdolnymi do widzenia Boga) nie mowi

zupemie nie na temat tych odrazajacych doktryn, do ktorych przyj^cia

wola przymusza intelekt. choc naturalnie i calkiem s^usznie czuje on do

nich niech^c. Takie wyobrazenia nie sa^ wytworem wglE|du swi^tych, ale
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pracowitej wyobrazni jurystow, ktdrzy byli tafc dalecy od wykroczenia
.

poza sobistosc i przesqdy wyksztafcenia, ze stall sie wystarczajaeo szale-

ni i zarozumiali, aby objasniac wszechswiat w terminacb zydowskiego i

rzymskiego prawa, ktore przypadkiem byto im znane. tJ
Biada warn, ucze-

niw pismie", powiedzial Chrystus. Potepienie to byto prorocze po wsze

ezasy.

Rdzeniem i duchowym jadrem wszystkich wyzszych religii jest filozo-

fia wieczysta; a tilozofia wieczysta moze bye uznana i praktykowana bez

uciekania sie do tego rodzaju wiary, o jakim pisaf Luter w powyzszych

fragmentacb. Konieczna jest oczywiscie wiara jako zaufanie - poniewaz

ufnosc pokladana w bliznim jest poczatkiem milosierdzia w stosunku do

czlowieka, a ufnosc me tvlko, w materialna^ ale rowniez w moralnq i

duchowa. niezawpdnosc wszeebswiata jest poczatkiem najwyzszej mitos-

ci i poczatkiem poznania przez miiosc do Boga, Konieczna jest rowniez

wiara w autorytet - autorytet tych, ktorzy dzieki wyzbyciu sie
, T
ja" stall

sie zdolni do poznania duchowej Podstawy catego bytu przez bezposred-

niq znajomosc lub przez swiadectwo. Wreszcie, konieczna jest wiara w
sady o Rzeczywistosei wyglaszane przez filozofow w swietle autentycz-

nego objawienia - sady, o ktorych wierzqcy wie, ze moze, jesli jest przy-

gotowany do spetnienia koniecznych warimkow, sprawdzic je sam. Dopo-

ki jednak filozofia wieczysta przyjmowana jest w jej zasadniczej prosto-

cie, me jest potrzebna narzucana przez wole zgoda na sady, o ktorych z

gory wiadomo, ze sq niesprawdzalne. Trzeba w tym miejseu dodae, ze

takie niesprawdzalne sady moga^ stac sie sprawdzaine w takim stopniu,

w jakim silna wiara wpfywa na substrat psychiczny i stwarza w ten spo-

sob istnienie, ktorego wtorna obiektywnosc moze rzeczywiscie zostac

odkryta „gdzies tarn". Niech nam jednak wolno bedzie przypomniec, ze

istnlenie ezerpiace swoja, obiektywnosc z umyslowej aklywnosci tych T

ktorzy w nie intensywnie wierza,, nie moze w zaden sposob bye duchowq

Podstawq swiata, oraz ze umysf aktywnie zaangazowany w dzialalnosc

woli i intelektu, Jakq jest „wiara religijna", nie moze w zaden sposob

znajdowac sie w stanie wyzbycia sie „ja
,r

i czynnej pasywnosci, bed^cym

wanmkiem konieeznym jednoczaeego poznania Podstawy Dlatego wlas-

nie buddysci twierdz^, ze „pelna mitosci wiara prowadzi do raju; ale

poshiszenstwo dharmie prowadzi do mrwany\ Wiara w istnienie I rnoc

jaktegokolwiek nadprzyrodzonego bytu bed^cego czyms mniej niz osta-

teczna duchowa Rzeczywistosc i w jakakolwiek forme kultu nie prowa-

dzaca do zaniku Ja" bedzie z pewnosciq owocowac - jesli jej przedmiot

jest wewnetrznie dobry - poprawa, charakteru, a prawdopodobnie row-

niez posmiertnyrn zyciem w ^rajskich" warunkaeh. Jednak to osobiste

przetrwanie w porza^dku, ktory pozostaje porzadkiem czasowym, nie jest

wiecznym zyciem w bezczasowym zjednoczeniu z Duchem, Owo wieczne

zycie
(
,tkwi w poznaniu" B6stwa t

a nie w wierze w cos mntejszego niz

Bostwo.

Niesmiertelnosc osi^gni^ta dzieki spemieniu jakiegokolwiek obiektywnego

wanmku [np. warunku bycia zjednoezonym w dziaianiu z tym, go jest

czczone - warunku zashizonego dobrymi uczynkami, ktore byly inspirowa-

ne prze^ mitosc i wiare w cos mniej szego niz najwyzsze Bostwo] zagrozona

jest koncem; bowiem jest wyraznie powiedziane w Pismach, ze karma

nigdy nie jest przyczynq wyzwoienia.
Siankara

Karma jest przyczynowa sekwencja, zachodz^cq w czasie, z ktorej

zostajemy wyzwoleni wyj^eznie wtedy, gdy ^umieramy'* dla czasowego

„ja" i stajemy si$ jednosci^ z tym, co wieczne, z tym, co jest poza czasem i

poza przyczyna,. Bowiem, ffjesii chodzi o pojecie Pierwszej Przyczyny

\ bqdz causa sui - cytujemy tu stowa znakomitego teologa i filozofa, F. R
Tennanta - musimy, z jednej strony, miec na uwadze td» ze prbbujqc je

ustalic przez rozszerzenie zastosowania kategorii przyczyny, zaprzecza-

my sobie samym, poniewaz przyczynowosc, gdy zostaje zuniwersalizo-

wana zawiera sprzecznosc; z drugiej zas strony, musimy pamietac, ze

ostateczna Podstawa po prostu jesf, Tylko wtedy
,
gdy jednostka, jako

zjednoczona w poznaniu przez miJosc.z Podstawy, rowniez „po prostu

jest", mozna w ogole mowic o catkowitym i wiecznym wyzwoleniu.
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bog nie daje sie. zwodziO
Dlaczego powiedziafes: 'Zgrzeszylem tak bardzo,

A Bog w Swoim mitosierdziu nie ukaraf mych grzeehow'?

Ilez to razy' porazam eie, a ty nie wiesz o tymf

Jestes spetany moimi lancuchami od stop do glow,

Na twoun sercu rdza odklada sie na rdzy,

Tak, ze jestes slepy na boskie tajemnice.

Gdy czlowiek jest uparty i oddaje sie ztym praktykom,

Rzuca knrz w oczy wtasnemu rozumieniu,

Opuszcza go dawny wsfcyd grzechu i wzywanie Boga;

Kurz pi^eioma warstwarni osadza si? na jegdMustrze,

Flamy rdzy zaozynajq wzerac si9 w jego zelazo,

A barwa jego klejnotu powoli przestaje rosna^c.

Dzelal-uddin Rumi

Jezeli istnieje wolnose (a nawet determinisei swiadomie dziaiajq tak,

jakby byli jej pewni) i jesli istnieje duchowa Rzeczywistosc beda,ca osta-

tecznym celem \ zadaniem poznawczym swiadomosci (o czym przekona-

ny by* zawsze kazdy, kto zdobyi wiedze niezbeda, do mowienia o tych

sprawach), to wszelkie zyeie ma character testu na inteligencje, a im
wiekszy jest, stopien swiadomosci i wieksze mozliwosci stworzenia, tym
bardziej przenikliwe i trudne beda^ stawiane pytania. Jak powiedzia!

bowiem Bagehot, „(.,.) nie rnoglibysmy bye tym, czym bye powinnismy,

gdybysmy zyli we wszeebswiecie w rodzaju tego, ktorego moglibysmy sie

spodziewac, (...) Ukryta Opatrznosc, pogmatwane zyeie, dziwny materia-

Iny swiat, egzystencja gwaltownie i nagle przerwana w srodku swego
trwania nie s<\ rzeczywistymi trudnosciami, lecz rzeczywistymi pomoca-

mi; one bowiem tub rzeczy do nich podobne sa, istotnymi warimkami
zycia moralnego u istot podporza^dkowanych", Poniewaz jestesmy womi,

mamy mozHwose udzielenia dobryeh lub z Styeh odpowiedzi na pytania

zadawane przez zyeie. JesH pdpowiadamy zle, sami wprowadzamy siebie

w.blad. Najezesciej dzieje sie tak, ze samooglupianie przybiera formy

subtelne i na samym poczqtku mezauwazalne, tak jakby niewlasciwa

odpowiedz uniemozliwiata nam dostrzezenie wyzszyeh mozliwosci na-

szego bytu. Czasem dzieje sie inaczej: samooglupienie widoczne jest na

poziomie fizycznym i moze obja^c nie tyiko jednostki jako jednostki, ale
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cale spoleczenstwa, ktore krocza^ ku katastrofie lub, nieco wolniej.pogra^
zajq sie w rozkladzie. Udzielenie poprawnej odpowiedzi nagradzane jest,

po pierwsze,duchowym rozwojem i stopniowym urzeczywistnianiem u-

krytych mozliwosci i, po drugie (gdy okolicznosci pozwalaja^ na to), dolq-
czeniem catej reszty do urzeczywistnionego krolestwa Boga. Karma ist-

nieje; ale rownowaznosc czynn i nagrody nie zawsze jest oczywista i

materialna, jak to sobie wyobrazali naiwnie pisarze wczesnego buddyz-
mU i dawni Hebrajczycy. Zly czlowiek zyjqcy w pomyslnosci moze

t cal-

kowicie o tym nie wiedzqc, bye ogarniety eiemnoscia^ i strawiony we-
wnetrzn^ rdz^ t podczas gdy dobry cztowiek moze w swoich utrapieniach
bye wynagradzany duchowym rozwojem. Nie, Bog nie daje sie zwiesc; ate

rowniez, pamietajmy o tym zawsze, nie daje si$ zrozumiec.

Pero nella giustizia sempitema
la vista che riceve vostro mondo,

- com'oceh io per lo ma r, den tro s'in term,
che, benche dalla proda veggia il fondo,

in pelago nol vede, e nan di meno
e li

f ma "ceia lui lesser profondo.

.[„Dlatego wJasnie spojrzeme, jakie przyjmuje wasza ziemia, jest zatopio-

tie w wiecznej sprawiedliwosci jak oko w morzu; bo choeiaz przy brzegu

moze on-o widziec cino, w oeeanie widziee go nie moze; a jednak dno jest

tarn, leez glebia je skrywa/']

Mitosc jest zarowno pionem, jak i astroiabium boskicb tajemnic, a ci,

ktorzy sa^ czystego serea^ mog^ zaglqdae gteboko w ton boskiej sprawied-

liwosci i irjrzec przelbtnie
r
wprawdzie nie szczegoJy kosmicznego proee-

l;su> ale przynajmniej jego zasade i nature* Te wglqdy pozwalaja, im
powiedziec, wraz z Julian 3 z Norwich, ze wszystko bedzie dobrze, ze -

pomimo czasu - wszystko Jest dobrze, 1 ze problem zla ma swoje rozwia,-

zanie w wiecznosei, ktorej ludzie moga^, jezeli tego pragnq, doswiadczyc,

ale ktorej nigdy nie beda, mogli opisac.
v

Przekonujecie jednak, ze jesli ludzie grzesza z konieczno^ci wyptywajqcej z
.

.;.;.; ich wlasnej natury, to mozna im wybaczyc; nie wyjasniacie jednak, co

chcielibyscie wywiesc z tego faktu. Czy to, ze Bog nie bedzie mogt rozztostiic

sie na nich? Lub moze raczej to
t
ze zasluzyli oni na to blogoslawienstwo,

v jakim jest poznanie i milosc Boga? Jezeli macie na my^H to pierwsze. to

zgadzam sie ealknwicie z tym, ze Bog nie ztosci sie i ze wszystkie rzeczy

staja, si^ z jego wyroku, Ale przecz? temu, ze z tej racji wszyscy ludzie

powini bye szczesliwi. Z pewnoseiq czlowiek moze zaslugiwac na wybaeze-

nie, a pomimo to nie osiqgac szczescia i znosic roznorodne cierpienia. Mo-
zna wybaczyc koniowi

r
ze jest koniem t a nie czlowiekiem, niemniej jednak

nie ma on innego wyjscia, tylko bye koniem, a nie czlowiekiem, Mozna
wybaczyc komus, kto staje sie wsciekly wskutek ugryzienia przez psa, a

jednak jest rzeczq shtszna,, ze umiera on na skutek uduszenia, Podobnie,

rowniez temu
t
kto nie potrafi zapanowac nad swoimi namietnosciami ani

utrzymac ich w szachu przez poszandwanie prawa, mozna wybaczyc z racji
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slabosci; mimo to jednak jest on niezdoJny do radowania sie zgodnoscia,

ducha, do poznania oraz do mtfosci Boga, i jest on nieuchronnie zgubio-

ny- Spinoza

Jezeli skierowac wzrok na gatunek ludzki, to widac, ze ludzie gl?boko

roznia. sie mi?dzy sobq zarowno typem fizycznym i temperamentem, jak

i zdolnoseiami, z ktorymi przychodzq na swiat, oraz wrodzonq dobroeiq.

Dlaczego? W jakim celu i z jakich przeszlych przyczyn? „Rabbi! Kto

zgrzeszyt, Urn czy rodzice jego, iz si? slepy urodzil?" Odpowiedzial Jezus:

tT
Ani ten zgrzeszyt, ani rodzice jego; ale zeby si? sprawy Bote w nim

okazaly". Czlowiek nauki powiedziatby cos przeciwnego, to mianowicie,

ze odpowiedzialnosc spoczywa na rodzicach, ktorzy spowodowali siepot?

swojego dzieeka - przesqdzil o niej zly rodzaj genow albo mozliwa do

unikniecia ehproba. Hinduisci lub buddysci, wierzqey zgodnie z prawem

/carag/fprzeznaczenie, ktore jednostki lub grupy jednostek nnkladaja na

siebie, na siebie nawzajem i na swoich potomkow) w reinkarnacj?, dabby

inna, odpowiedz i rzekliby, ze wskutek lego, eo slepiec uczynil we wczes-

niejszych istnieniach, skazat si? na wybor takich rodzicow, po ktorych

musial odziedziczye siepot?.

Te trzy odpowtedzi nie sq ze soba niezgodnfe.*Rodzice sa odpowiedzial-

ni za to, ezym dziecko ~ za sprawy dziedzieznosei i. wyehowania - stn.je

sie. Dusza tub charakter wrielone w dziecko maja,, w rezultacie przeszte-

go zachowania, takq natur?, ze sq zmuszone do wybrama tych konkre-

tnyrh rodzicow. Z materialnymi i dzialaja^cymi przyczynami wspotdztata

ostateczna przyczyna, teleologiezne przycta^ganie poehodzqee z miejsca,

do ktorego zmierzamy. To teleologiezne przyciejganie jest przyci^ganiem

boskiej Podstawy rzeczy oddziahrjqcej na te ez?sc bezczasowego „tera?/\

ktora, skonczony umysl musi postrzegac jako przysziosc. Czlowiek grze-

szy i grzeszq jego rodzice; ale sprawy Boze muszej pojawic sie w kazdej

odczuwajqcej istocie (ba^dz w sposob wyjqtkowy, jak to mialo miejsee w
przytoczonej powyzej historii nadzywczajnego uzdrowienia, bqdz w toku

zwyklego btegu zdarzen) - muszq pojawiae sie riqgie od nowa z nieskon-

czonq eierpliwoseia wiecznosci, az wreszcie stworzenie przysposobi sie

do doskonalej i caikowitej manifestacji jednoczqcego poznania oraz sta-

nu „nie ja
T
lecz Bog we mnie",

„Karma - twierdzq Hindus! - nigdy nie rozprasza niewiedzy, jako ?e

zawiera sie w tej samej kategoril Jedynie poznanie rozprasza niewiedze,

tak jak jedynie swiatjo rozprasza ciemnosci". Mowing innymi s?owy,

przyczynowy proces odbywa si^? wewn^trz czasu i w zaden sposob nie

moze doprowadzic do wyzwolenia z niego. Wyzwolenie rnoze zostac o-

siqgni^te jedynie w rezultacie wkroczenia wiecznosci w czas; wiecznosc

moze natorniast wkroczyc w czas jedynie wtedy, gdy jednostka spelni

tworczy akt sarnonegacji, wytwarzaj^c w ten sposob cos na ksztatt pus-

tki, w ktora moze wlac si^ wiecznosc. Przypuszczac, ze przyczynowy pro-

ces moze sam przez si^ doprowadzic do wyzwolenia z czasu, to jakby
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przypuszczac, ze woda wypeini przestrzen, ktora nie zostala uprzednio

oprozniona z powietrza.

Wlasoiwa r^larja pomi^dzy modlitwa, i zachowaniem nie polega na tyrn* m
zachowanie jest w najwyzs^ym stopniu wazne, a modlitwa moze bye w nim

pomocna; to modlitwa jest w najwyzszym stopniu wazna, a zachowanie sta-

nowi jej sprawdzian.
Arcybiskup Temple

Celem i zadaniem iudzkiego zyeia jest jednocz^ce poznanie Boga, Jed-

nym ze srodkow niezb^dnych do osia^gni^cia tego celu jest wtaschve

post^powanie f a na podstawie stopnia i rodzaju'osia^gni^tej cnoty mozna

wymierzyc stopien wyzwalajqcego poznania oraz ocenic jego jakosc. Jed-

nym slowem, poznacie drzewo pQ owocach jego; Bog nie daje si? zwo-

dzic.

Wierzenia i praktyki religijne nie sa, z pewnoscia, jedynymi czynnika-

mi okreslajacymi zachowanie danej spolecznosci. Niemniej jednak jest

pewne, ze nalez^ one do tych czynnikpw. Przynajmniej w pewnej mierze

zbiorowe zachowanie narodu stanowi sprawdzian panuja^cej w nim reii-

gii t
kryterium, za pomoca ktorego mozemy prawomocnie os^dzac doktry-

na'lna, wartosc owe] reHgii oraz jej praktyczna skutecznosc w niesieniu

jednostkom pomocy, gdy posxiwaj^ si? one naprzod ku celowi Iudzkiego

istnienia.

W przesztosei narorlv swiata cfirzescijanskiego dokonywaJy przeslado-

wan w imieniu swojej religH, toczyly wojny i podejmowaty krucjaty prze-

ciwko niewiernym i beretykom; obecnie te same narody s^ narodami

chrzescijanskimi tytko z nazwy, a jedyna, religia,, jakq wyznaja,, sa, pewne

gatunki lokalnej ido)atrii:,nacjonalizm f
kult panstwa, kult przywodcy i

rewolucjonizm, Co wywnioskujemy o naturze drzewa z tych t
niektorych

tylko
r
owocow historycznego cbrzescijanstwa? Odpowiedz na to pytanie

dalismy juz w rozdziale „Czas i wiecznosc". Jesli chrzescijanie byli nie-

gdys przesladowcami, a obecnie nie sa, juz chrzes^ijanami, to dziaio i

dzieje sie tak dlatego. ze fUozofia wieczysta zawarta w ich religii zostata

przykryta warstwq blednycb wierzen, ktore nieuchronnie ™ jako ze Bog

nigdy nie daje sie zwiesc - pmwadza^ do bt^dnych dziaJan. Te biedne

wierzenia maja jeden wspolny rys: chodzi o przecenienie wydarzen roz-

grywajqeych sie w czasie i niedocenienie bezkresnego i bezczasowego

faktu wiecznosci. Wiara w nadrz^dna waznosc dla zbawienia odleg!ych

wydarzen historycznych, doprowadziJa do krwawych sporow o interpret

tacj? nie zawsze kompletnych i cz^sto niezgodnych ze soba, swiadectw.

Natomiast wiara w swietosc, wiecej, w prawdziw^ boskosc organizacji

koscielno-polityczno-finansowych, ktore rozwint^y si? po upadku Cesars-

twa Rzymskiego, nie tylko zwi?kszyta zawzi?tosc ludzkich walk o kon»

trol? nad nimi, lecz takze posluzyla za narz?dzie racjonalizacji i uspra-

wiedliwienia najgorszych naduzyc ludzi walcza^cych w toriie Kosciola i

poprzez Koscio! o stanowiska, bogactwa i wladz?. Nie jest to cata historia,

To samo przecenianie wydarzen rozgrywaj^cych si? w czasie, ktore kie-
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dys popehn?!o chrzescijan do przesiadowan i wojen religijnych, dopro-

wadzito w ostatecznym rozrachunku do powszechnej oboj?tnosci wobec
religii, ktora, mimo wszystko, cz?sciowo zainteresowana jest jeszcze

wiecznosciq. Ale natura nie cierpi pustki, wi?c do tej ziejacej prozni obo-

j?tnosei wpiyneta fala politycznej idolatrii, Praktycznymt jej konsekwen-
cjami sq

T
jak to teraz widzimy, totalna wojna, rewolucja i .fcyrania.

Tymczasem wsrod aktywow tego bilansu znajdujemy nast?pujace po-

zycje: ogrornny wzrost skutecznosci w technice i sprawowaniu wfadzy
oraz ogrornny wzrost wiedzy naukowej. Wszystko to jest wynikiem ogol-

nego przeniesienia uwagi cztowieka Zachodu z porzadku wiecznosci na
porz^de^k czasowy, ktore dokonalo si? najpierw w obr?bie chrzescijans-

twa a nast?pnie, nieuchronnie, poza xtim.

I:

"V"V" *

TANTUM RELIGIO POTUIT SUADERE MALORUM
Czy chcesz wiedzioe, co sprawia, ze pojawiio si? w swiecie tak wiele fatszy-

wych duchow, ktore oszukaiy siebie i innych fatszywym ogniem i falszy-

wym swiattem, twierdzac, ze majq wiadomosci, oswiecenie oraz dost?p do

boskiego £ycia, a zwtaszcza, ze na nadzwyczajne wezwanie Boga moga_ czy-

nie cuda? Otoz jest tak: zwrociiy si? one ku Bogu, nie odwracajac sie od

siebie samych; chriary bye zywe dla Boga, zanim umrq dta swej wlasnej

natury. Otoz religia, zn&jdujae sie w rekach J a" lub zepsutej natury, sbizy

jedynie odkrywaniu wystepkdw gorszych niz te, ktore obecne sa. w naturze

pozostawionej samej sobie. Odt^d wszystkie rczpasane narmetnosci religij-

nego cziowieka, palace gorszym ptomieniem niz namietnosci sluice spra*

worn tego swiata - pycha, samocbwalstwo, ntenawisc i przesiadowan in -

pod oslona. religijnej gorliwosct berla sankejonowae czyny, do ktorych natu-

re ta, pozostawiona samej sobie, wstydztfaby sie przyznac.
William Law

„Zwr6cenie si? ku Bogu bez odwroeenia si? od siebie" - formula jest

absurdalnie prosta; a jednak, b?dac tak prosta, tlumaczy wszystkie sza-

lehstwa i nikczemnosci popetnione w imi? religii. Ci, ktorzy zwracajq si?

ku Bogu, nie odwracajq si? od samych siebie, kuszeni sq do zia na kilk^

charakterystycznych i latwych do rozpoznania sposobow, Kuszeni s^

przede wszystkim praktykq magicznych obrzadkow, po ktorych spodzte-

waja_ si?
t
ze za pomocq nich zmuszq Boga do odpowiadania na ich prosby

i w ogole do stazenia ich prywatnym lub zbiorowym celom. Wszystkie

niegodne r
interesowne ofiary, zakl^cia oraz to, co Jezus nazywai ^prtznq

recytacjq", to rezultaty tej wtasnie ch?ci traktowania Boga raczej Jako

srodka do blizej nieokresionego samowywyzszenia, niz jako ceiu, ktory

ma bye osiqgni^ty przez samonegacj?. Nast?pnie T s^oni kuszeni do -uzy-

wania imienia Boga jako usprawiedhwienia tego, co robiq, dqzqc do sta~

nowisk, wtadzy i bogactwa. A poniewaz sami wierzq w boskie usprawied-

liwienie swoich dzialan, z czystym sumieniem posuwajq si? do czynow

budz^cych odraz? t „do ktorych natura ta, pozostawiona samej sobie,

wstydziiaby si? przyznac". W ci^gu calej zapisanej historii niewyobrazal-

na ilosc szkod zostaia wyrzadzona przez ambttnych idealistow, ktorzy,

zwiedzeni przez siebie samych w?asnym gadulstw^m i da^eniem do wla-

dzy, doszli do przekonania, ze dziaJajq w imi? najwyzszego dobra swoich

bliznich, W przesztosci usprawiedliwieniem dla takich niegodziwosci byi

,36g" f ^^Koscior' lub „Prawdziwa Wiara"; dzis ideaiisci zabijaj^, torturuja
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i wyzyskuja w imie „Rewolucji", „Nowego Poraadku", ..Swiata Ludzkiej

Wspolnoty" lub po prostu w imi$ „Przysztosci". I wreszcie,tetnieja. poku-

sy pojawiajace sie wtedy, gdy falszywie religijny cztowiek zaczyna naby-

wac mocv, ktore stanowla. owoc jego poboznych i magicznych praktyk.

Bowiem - nie popetnijmy tu bledu - ofiara, zaklecia, „Pr6zne recytacje

rzeczywiscie daja rezultaty, zwlaszcza jesli praktykowane sa w pol^cze-

niu z fizyczna dyscyplina. Ludzie, ktorzy zwraeaja si? ku Bogu'bez

. odwrooenia sie od siebie samych, nie osiagaja oczywiscie Boga; ale jesli

wystarczajaco duzo energii poswieca. dla swojej pseudo-rehgu, to osia^na

wvniki Niektore z nich sa wqtpliwymi wytworami autosugestn (to wrtas*

nie poprzez „prozne recytacje" Coue doprowadzil do samowyleczenia sie

swoich pacjentow). Przyczyna pozostalych jest najwidoczniej ..to cos,

ezym nie iestesmy my", a co jest obecne w czynniku psychicznym - cos

co dziaia niekoniecznie w celu osiagniecia prawttfei, zawsze natoraiasl

dla osiagniecia mocy. Nie jest mozliwe ustalenie, czy „to cos jest fra-

ementem wtornej obiektywnosci, przeniesionej na czynnik psycmczny

Przez pojedynczego wyznawce, jego bliznich i poprzednikow, czy jest fra-

gmentem obiektywnosci „z pierwszej reki", stanowiacym psyehiczny od-

powiednik danych swiata materialnego, czy tez jest kombinaeia tych

obvdwn W tym miejscu wystarczy zaznaczyc, ze jest tak, jakby ludzie,

ktdrzy zwraeaja sie ku Bogu bez odwrocenia sie od siebie samych, czesto

zdobywaii umiejetnosc uzyskiwania spetnienia swoich prosb a mekiedy

rozwiiali w znacsmym. stopniu pbnadnormalne moce, na przyklad uzdra-

wianie za pomoca siiy psycbicznej lub spostrzeganie pozazmyslowe. Mo-

zna iednak zapytac: Czy zdolnosc do uzyskiwania spetmenia wlasnych

prosb w taki sposob, w jaki sie tego pragnie, musi bye czyms dobrym

Jak dalece posiadanie tych „cudownych" mocy jest korzystne z punktu

widzenia rozwoju duchowego? Zagadnienia te rozwazahsmy w czesci

poswieconej modiitwie i bedziemy je w dalszym cia,gu omawmc w roz-

Zm 6

\V swo'icb ceremoniainych sukniach wielki Augur zblizyl si? do rzezni
j

rwrr.cH sip do swin: „Jak mozecie sprzeciwiac sie smierci? Bed? was tuczyi

przez trzy miesiace. Bede si? umartwial przez dziesiec dni i posed przez

trzy. Bede sypal delikatne ziola i umieszcze wasze ciata na rzezbionym pol-

rnisku oFiarnvm". , . ,

Nastepnic, mowiac z punktu widzenia swiri, kontynur,wal:„Byc moze ject

nak, mimo wszystko, lepiej jest jesc otreby i uciec z rzezni .

7, drueiei iednak strony - dodat ze swojego punktu widzenia - aby zn

zyda cieszye'si? honorem, powinno si<? miec oehote umrzec na wojennej

tarczv luh w koszu wodza".
, .

OdrzuciJ wiec punkt widzenia swin i przyjat swoj wlasny. W jaklm zatem

sensie byt roz'ny od swin? Zhuangzi

Ktokolwiek poswieca cokolwiek poza swoja wJasna osoba i wlasnymi

interesami, ten znajduje sie na tym samym poziomie co swime Zhuang-

zieeo ftwinie szukaja wtasnej korzysci, albowiem wola, zyoe i otreby od

honoru i rzezni; sktadajacy ofiary szukaja wtasnej korzysci, albowiem
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wola magiczn^, zniewalajaca. Boga smierc swm od smierc, wlasnych

namieTnosci i samowoll. To natomiast, co dotyczy ofiar, dotyczy rowmez

LSI i obr^dowych „pr6znych recyt.acji", gdy s, one stosowane jako

Srma magii wymuszajqcej (a sa one w ten sposob stosowane zbyt czesto.

Tnawet w wyzszych religiach).Obrzadki i „pr6zne recytacje" zajmuja

w rebgTi petnoprawne miejsce jako pomoc dla pamieci, jako przyponmie-

lie prawdy zapominanej blyskawicznie w zgieiku ziemskich rozrywek^

Gdy sa wymawiane lub spelniane jako rodzaj magii, wtedy zastosowame

kh okazlje sie calkiem chybione badz tez (a jest to jeszcze gorsze) moga

one doprowadzic do wywyzszenia ego, ktore w zaden sposob me przyczy-

nia sie do osiagniecia przez czlowieka jego ostatecznego celu.

Izata Izis jest rtznobarwna i wyobraza kosmos; szata Ozyrysa jest bmla .

symboiizuje inteligibilna, pozakosmiczna Swiatlosc.
Plutarch

Jak dlugo symbol pozostaje w umysle wyznawcy scisle zwi^zany z

tym co symboiizuje, i jak dlugo petni wobec tego funkeje wyt^cznie •

instrumentalna, tak dlugo zastosowanie przedmiotow w rodz.aju biatej i

wielobarwnej szaty moze nie przynosic szkody. Ale gdy symbol wyzwala

sie z pet i staje sie celem samym w sobie, wowczas mamy do czyniema w

nailepszym razie z ptytkim estetyzmem i sentymentalizmem lub - a to

iuz test wiele gorsze - z psycholngicznie skuteczna magia- .

Wszystkie rzeczy zewnetrzne musz^ ustepowac mitosci. bowiem one sq dla

ipitpsci, a nie milosc dla nich.
tJans Dt,nck

Ceremonie same w sobie nie sa grzechem; ale ktokolwiek I^zWJ™*^
moTe do'sta,ptf zyci a albo przez chrzest, albo przez dzieleme sia chlebem, U>n

tkwi wcitjz w zabobonie. Hans )>enck

Jesli zawsze bedziecie kierowali sie Uten, Slowa, Hzali ja. i przezuwali, eoz

warn z tego przyjdzie? Nie dziwnego, ze jestescie takum giod^™
rard

Kiedv istniala jeszcze Sluszna Dharma, jej glebi? przenikata niezliczona

UoS nawroconych, ktorzy wysluchiwali po prostu1^ *SSa£^
jednego zdania nauki Buddy. Ale gdy weszhsmy w wiek podob"^* l *
oltnie dni buddvzmu, w rzeczy samej znalezlismy a* bardzo ,daleko od

MedTea Ludzie zostali zatopieni w morzu liter i nie wiedza, jak dotrzec do

Synej'substancii, ktora jest jedyna prawdy To wtasnie spowodowalo, ze

poiawi i sie patriarchowie [buddyzmu zenj, ktorzy wskazujac wprost na

fudzki umyst nauczyli nas widziec ostateczna, podstawe wszystk.ch rzeczy,

iw ten sposob osiqgac Stan Buddy. Znane jest to jako specjalny przekaz

Zl nauka pism Jesli ktos jest obdarzony wyzszym. zdolnoscianu lub

szczegolna bvstroscia umysta to do bezposredniego poznama prawdy wy-

starcfy mu gaat lub slowo. Dlatego, bed^c obronca. ..specjalnego przekazu

Wen Van traktowal historycznego Budde z najwyzszym lekcewazemem, a

Yakusan zabranial nawet swoim uczniom czytama sutr.

Srnazwanc te gai.z. buddyzmu, ktora trzyma si? z dala od Buddy.

Nazywana jest ona rowniez galezia, mistyczna, pomewaz nie trzyma ^?
doSnego znaczenia sutr Z tego wlasnie powodu ci, ktorzy podazaja slepo

Sami Buddy, wyszydzaja zen, podczas gdy ci, ktorzy me sa przyw^zam
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do pism, w naturalny sposob sktaniajq sie ku tej galezi mistyezAej. Zwolen-

nicy tych dwoeh szkol potrafiq sie nawzajem krytykowac, ale nie zauwaza-

jq tego, ze niezaieznie od wszystkiego stanowiq one wzajemnie swoje dopei-

nienie.Czyz zen nie jest jedna, z szesciu doskonaJych criot? A jesli tak, to jak

moze sprzeciwiac sie naukom Bviddy? Moim zdaniem zen jest rezultatera

nauczania Buddy, mistycznym wyjsciem poza pisma, Nie ma powodu, aby

cztowiek unikal zenu z racji nauki Buddy, ani nie ma potrzeby lekcewaze-

nia pism z uwagi na mistyczne nauki zenu. (...) Ci, ktorzy studiuja buddyzm

pism, ponoszq ryzyko stania sie pedantami w tynvco dotyczy pism, ktorych

prawdziwego znaezenia nie uda sie im zrozumiec. Tacy Uidzie nigdy nie

uehwyca, najwyzszej rzeezywistosci, a zen bedzie dla nich oznacza) zbawie-

nie. Z kolei ci, ktorzy studiuja. zen, zbyt latwo wpadaja w nawyk wyglasza-

nia proznych mow i uprawiania sofistyki. Nie rozumieja. znaezenia pism.

Dla icb zbawienia zalecane jest studiowanie buddyjskieh pism, Wartosc

nauk Buddy zostanie w pelni doceniona dopiero wt^dy, gdy te dwa jedno-

stronne pogiady bedq sie wzajemnie korygowaly, Jiang Zhiji

Trudno bylob'y znalezc lepsze podsumowanie wnioskow, do ktorych

predzej czy poznlej musi dojsc kazdy umysi realistycznie patrzaxy na

sprawy ducha i psychiki, niz te zdania napisane w XI wieku przez jedne-

go z mistrzow buddyzmu zen.

Z kolei fragment cytowany ponizej jest przejmuja^ym protestern prze-

ciwko zbrodniom i szalenstwom popeinianym w imie religii przez tych

szesnastowiecznyeh reformatorow, ktorzy zwrociU sie ku Bogu bez od-

wroeenia sie od siebie samyeh, i ktorzy w zwia^ku z tym byli znacznie

gtebiej zainteresowani doczesnymi aspektami historycznego chrzesci-

janstwa .- organizacjq koseielna,, sporami o nieistotne drobiazgi, liters

Pisma - niz Duchem, ktorego nalezy uczcic w duchu, wiecznq Rzeczywis-

toscia, odkrywana. dzieki poznaniu wolnemu od „ja", poznaniu, od ktorego

zalezy wieczne zycie czlowieka. Autor tego fragmentu, Sebastian Castel-

lio, niegdys byl ulubionym uczniem Kalwina, ale gdy jego mistrz spalit

Servetusa za herezje w stosunku do wiasnej herezji, Castellio porzucil

go. Szczesliwie, gdy Castellio wystepowal z prosbq o milosierdzie i po~

wszeehnq przyzwoitosc, mieszkal w Bazylei; napisany w Genewie, apel

ten przynioslby mu tortury i smierc,

Jesli, przeswietny Ksiejze, [stowa te byty kierowane do Ksiecia Wuertem-

bergu) zawiadomilbys swoich poddanych, ze przybywasz do nich z wizyta w
czasie blizej nieokreslonym i zazyczylbys sobie, zeby byli oni przygotowani

do powitania cie w chwili przybycia i ubrani na bialo, to coz bys uezynit,

gdyby s - przybywszy na miejsce - stwierdzit, ze zamiast odziae sie w biel,

oto spedzajq czas na burzliwych sporach dotyezacych twojej osoby - jedni

upieraja sie, ze jestes we Francji, inni, ze w Hiszpaaii. jedni oswiadczaja,, ze

przybedzjesz konno. inni, ze w powozie, jedni utrzymujfy ze przybedziesz z

wielk^ pompq, inni, ze przybedziesz bez zadnego orszaku czy swity? A eoz

bys powiedziat gdyby spierali sie nie tylko za pomoea, slow, ale rowniez

ciosow oreza i uderzen szpady, a niektorym udawaloby sie zabic lub znisz-

czyc innych, ktorzy sa, odmiennego zdania? „Przybedzie konno". r
,Nie T

przy-

bedzie powozem". „Ktamiesz". Ja nie kiamie. To ty jestes kkmca,", »,
Wiec

maszf 1 -
i tu eios oreza. „A masz!" - i szpada przeszywa cialo' Ksiaze, coz bys
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pomyslat o takich obywatelach?' Chrystus prosil nas, abysray wlozyli na

siebie biaie s7E>ty czystego i swiqtobliwego zycia, a tymczasem coz zaprzata

naszp my^li' Spieramy si? nie tylko o drog? Chrystusa, lecz takze o jego

stosunek do Boga Ojea, o Trojcf . o predestynacj?, o woJna. wol?, o natur?

Boaa i aniotow, o si an duszy po smierci - o mnostwo spraw, ktore rue maj^

istotnego znaezenia dla zbawienia, i ktore, co Wiecej, nigdy nie bfdq mogiy

zostac poznane, dopoki nasze serca nie beda. czyste. Sq to bowiem rzeezy,

ktore musza bye postrzeganew.duchu. Sebastian Castellio

Ludzie dostaj^ zawsze to, o co prosz8|; jedyny szkopul w tym, ze dopoki

tego niedostanj^, nie wiedzj* nigdy, czym w rzeezywistosci jest to, o co

prosza Tak wiec protestand mogliby, gdyby tego pragneli, isc drogi^

Castellia i Dencka, ale woleli Kalwina i Lutra - woleli ich, poniewaz dok-

tryna usprawiedliwienia przez wiare oraz doktryna predestynacji byly

bardziej pasjonujace niz nauki filozofii wieczystej. Byly nie tylko bar-

dziej pasjonujace, lecz takze mniej wymagajace. Jesli bowiem nmaiyhy

one bye prawdziwe, to mozna by bylo zostac zbawionym bez przechodze-

nia przez przykry proces samounicestwienia, bfdacy kontecznym warun-

kiem wstepnym wyzwolenia prowadzsjeego do poznania wiecznej Rze-

ezywistosci. Bvly nie tylko mniej wymagajace, ale rowniez zaspokajalyw
wiekszym stopniu intelektualny apetyt na wyrazne (ormuly i sylogi-

styczne dowody abs+.rakryjnych prawd. Shizenie Bogu jest, nudne; ate

iakze zabawne jest spierac sii?. zdobywac przewage nad przeciwnikiem,

dawar upust zlosci i nazywac to ..siusznym oburzeniem", a w koncu prze-

chodzic od kontrowersji do zadawania ciosow, od sJow do teg6, co sw.

Augustyn tak wybornie opisat jako „zyczliwa. surowosc" przesladowansa

i kary!

Wybieraja^c Kalwina i Lutra zamiast wspolczesnych im reformatorow

duchowych, protestancka Europa otrzymala ten rodzaj teologii, jaki si?

jej podobat Otrzymaia jednak rowniez, wraz z innymi nieoczekiwanymi

produktami ubocznymi, Wojne TYzydziestoletnia^ kapitaHzm oraz zaez^

tki wspolczesnvch Niemtec. „Jesii pragniemy - napisa* niedawno Dean

Inge - odnalezc kozJa ofiarnego, na ktorego barki moglibysmy ziozyc

nieszczescia, ktore przyniosly swiatu Niemcy (...), to jestem przekonany,

ze najgorszym geniuszem tego kraju jest nie Hitler, Bismarck czy Fry-

deryk Wielki. lecz Martin Luter. (. .) To on [luteranizml czci Boga, ktory

nie jest ani sprawiedliwy, ani milosierny. (...) Prawo Natury, ktore powin-

no bye s^dem odwotawczym w stosunku do niesprawiedliwego wladcy r

utozsamione zostalo [przez Lutral z istniej^cym porza^dkiem spo^ecz-

nym
f
ktoremu nalezne jest absolutne postuszenstwo^. I tak dalej. Stuszna

wiara jest pierwszvm odgaJezieniem wyzwalaj^cej Osmiorakiei Sciezki;

korzeniem i pierwotn^ przyczyn^ niewoli jest nieshiszna wiara lub nie-

wiedza ™ niewiedza, ktora, przypornnijmy, nigdy nie jest tak silna, aby

nie mogta zostac pokonana, i ktora w ostatecznym rozrachufiku zawsze

jest kwesti^ woii. Jezeli nie wiemy, to dlatego, ze jest nam wygodniej me

wiedziec. Pierworodna niewiedza jest tym samym, co grzech pierworo-

<iny. ;
N
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XXI.
BALWOCHWALS'fWO

DIa osob wyksztalcorrych najbardziej prymitywne rodzaje balwo-

chwalstwa przestaiy bye atrakcyjne. Bez trudu udaje im sie oprzee poku-

sie uwierzenia, ze szczegolne przedmioty naturalne s^ bogami lub ze

pewne symboje i obrazy sa wlasnie formami istot boskich, i ze jako takie

powinno sie je czcic i zjednywae sobie ich przyehylnosc. Prawdq jest, ze

do dzis przetrwalo wiele pozostatosci fetyszystycznego przesaxhi. Jednak,

mimo ze funkejonuja^ one nadai, to nie cieszq sie szacunkiem. Tak jak

picie czv prostytucja, prymitywne formy balwochwalstwa sa toterowane,

ale nie pochwalane,W ogolnie przyjetej hierarchii wartosci zajmujq jed~

no z nainizszych miejsc.

Jakze inaczej rzecz sie uklada w przypadku rozwinietych i bardziej

nowoczesnych form balwochwalstwa! Udalo im sie nie iylko przezyc, ale

rowniez osiagnae najwyzszy stopien powszechnego uznania, $z\ zalecane

przez ludzi nauki jako bed^cy w modzie substytut autentycznej religii, a

wielu zawodowych nauczycieli religijnych stawia je na rowni z kuitem

Boga. Wszystko to moze bye godne uboiewania, ale w zadnym wypadku

nie powinno nas zaskakiwac. Nasze wyksztalcenie dyskredytuje najbar-

dziej prymitywne formy balwochwalstwa; ale jednoczesnie dyskredytuje

ono, a w najlepszym razie pomija milczeniem, fiiozofie wieczysta i prak-

tyk^ duehowq. Na miejsce stojaeego na samym dole fetysza oraz stojq-

cego na samym szczycie immanentnego i transcendentnego Bostwa sta-

wia ono, jako przedmiot podztwu, wiary i czci, panteon czysto ludzkich

idei i idea!6w, W kregaeh akademickicb oraz posrod tych, ktorzy odbyh

wyzsze studia, niewielu jest fetyszystow i niewielu jest gorliwych zwo-

lennikow kontemplacji, ale entuzjastycznych dewotow niektoryeb form

politycznego i spotecznego balwochwalstwa jest na peezki. Dostatecznie

znaczacy jest nast^pujaey fakt, zaobserwowany przeze mnte podczas

korzystania z uniwersyteekich btbliotek; otoz ksiaiki poswiecone ducho-

wemu aspektowi religii sa^ tarn wypozyczane duzo rzadziej niz to sie dzie-

je w bibliotekach publicznych odwiedzanych gfownie przez mezezyzn 1

kobiety, ktorzy nie korzystali z dobrodziejstw lub - jak moze nalezatoby

powiedziec -\mikneli niebezpieczehstw zwiazanych z dlugotrwaiym

ksztatceniem akademickim,

Wielosc odmian balwochwalstwa wyzszego rzedu mozna skalsyfiko-

wac za pomoca, trzech glownych hasel: batwochwalstwo technologiczne,
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politvczne i moraine. Batwochwalstwo technologiczne 3est posrod nich

naibardziej naiwne i prymitywne, bowiem jego wyznawcy, podobme jak

to iest w przypadku nizszej formy balwochwalstwa rehgtjnego, wierza.,

ze ch wvbawienie i wyzwolenie zalezy od przedmiotow matenalnych -w

tym przypadku od wynalazkow. Jest religia, ktorej doktryny sa gloszone

otwarcie lub jedynie „podpowiadane" na poswieconych reklarnxe stro-

nach naszych gazet i czasopism, czyli tam. skad w krajach kapital stycz-

nych milionv mezczyzn, kobiet idzieci czerpia. swoj^ praktyczn^ Mozofie

zvciowa. Rowniez w Rosji Fadzieckiej gloszono zawziecie technolog.cz-

ne batwochwalstwo, ktore w latach uprzemystowienia kraju stalo sie

rodzajem panstwowej religii. Wspolczesna wiara w technologiczne bal-

wany jest do tego stopnia szczera. ze (pomimo lekcji, jakq byta zmecha-

nizowana wojna) niemozliwe staje sie juz wykryeie v, popularnym spo-

soWe myslenia jakiegokolwiek sladu starozytnej, gleboko reahstycznej

doktryny hvbris i nieuchronnej nemesis. Bardzo powszechne jest prze-

swiadczenie, ze w przypadku wynalazkow mozemy miec cos za mc ze

mozemycieszyc sie dobrndziejstwami skomplikowanej.zagrozonej stra-

ta rownowagi t wciaz post?puj^ei naprzod technolbgii, a to bez ptacen.a

za nie jakimis niedogodnosciami.

Tvtko troche mniej naiwne jest batwochwalstwo polityczne. Zastajnto

ono kult zbawiennych wynalazkow kuitem zbawiennych orgamzacji spo-

tecznvch i ekonomicznych. Wystarezy natozyc na istoty ludzkie wtasciwy

rodzai organizacji, a wszystkie ich problemy, od grzechu i nieszezescia

do nacjonalizmu i woiny. automatycznie znikna. Wiekszosc odmian poli-

tycznego balwochwalstwa nalezy rowniez do balwochwalstwa technolo-

eicznego mimo ze te dwie pseudo-religie sa w ostatecznym rozrachunku

niemofliwe do pogodzenia. albowiem postep technologiczny, przy 3ego

obeTnym tempie, sprawia, nie tylko w skali pokolen, ale takze lat, a cra-

sem nawet miesiecy, ze vvszelkie polityczne projekty, niezalezme od tego

w iak bardzo pomvstowy sposob sa zarysowywane, stajq sxe nonsensow-

ne Poza tym istoty ludzkie sa na nieszczescie stworzeniam. obdarzony-

mi' wolna wola, I jesli z jakiegos powodu nie zdecyduja^« »£*»£*
to nawet najlepsza organizacja nie spowoduje zamierzonych skutkow^

Balwochwalstwa moraine sa realistyczne o tyle, o lie widza, ze wyna-

lazki i organizacje nie wvstarczaja do zapewnienia tryumfu cnoty i przy-

rostu szczescia, 'i ze jednostki tworzace spoleczenstwa i uzywajace ma-

szvn sa sedziami, od ktorych ostatecznie zalezy, czy stosunki miedzy-

ludzkie okreslone beda, przez dobre obyczaje.czyw spoteczenstwie pano-

wac bedzie lad, czy tez nieporzadek. Materialne i orgamzacyjne .nstru-

menty sa niezbedne, i lepiej miec dobre narzedzie niz zte. Ale w rekach

ludzi bezwolnych lub o ztej woli bedq one badz bezuzyteczne, badz tez

stana sie srodkami prowadza.cymi do zta. •*.,„«
Moralise! przestaja bye realistami i dopuszczaja sxe balwochwalstwa o

tvle o ile czcza nie Roga, lecz wtasne ideaty etyczne, o He traktu3a cnote

jako eel sam w sobie, a nie jako warunek konieczny poznama i milosci
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Boga - poznania i milosci, bez ktorych cnota nigdy nie bedzie doskonata,

czy nawet spoleeznie efektywna.

Ponizszy fragment jest wyjatkiern z bardzo szczegolnego listu napisa-

nego w 1836 roku przez Thomasa Arnolda do swojego dawnego ucznia, a

przyszlego autora jego biografii, A. P, Stanleya.

Fanatyzm ]<?st balwoehwalstwem i zawiera w sobie moraine zto wlasciwe
batwochwalstwu; fanatyk czci mianowicie cos, co jest wytworem jego wtas-

nego pragnienia, a zatem jego poswiecenietsie dla tego czegos jest jedynie
pozorne. Wrzeczywistosci bowiem sklada on w ofierze te czesei swej natury
lub umyslu, ktore ceni najmniej, temu, co ceni najbardziej. Moralna, wina,

jest, jak mi sie wydaje, bafwochwatetwo - ustanowienie jakiejs idei, ktora
jest najblizsza naszym umyslom, i postawienie jej na miejscu Chrystusa,
ktory t laozac w sobie wszystkie idee doskonatosci i prezentuja^c je w ich

wfasciwej harmonii i polaezemu, jako jeclyny moze bye uczyniony idolem i

wzbudzac balwochwalcza, czese. Tak oto naturalna skionnose mo.jego umy-
slu, to jest to, eo w nim najlepsze, kazalaby uczynic pFawde i sprawiedli-

wosc idol ami, za ktorymi powinienem podazac - a bylyby one idolami,

poniewaz nie dostarczatyby wszystkiego pozywienia, jakiego rhce umysJ, a
podczas gdy oddawalbym im czesc, bogobojnose, pokora i wrazliwose zosta-

rybymajprawdopodobniej zapomniane. Ale Sam Chryst.us zawiera jedno-

czesnie prawde i sprawiedHwose, a takze wszystkie inne przymioty. (...)

Ograniczonosc umyslu sktania do niegodzhvosei, poniewaz sprawia, ze nie

rozcif^gamy uwagi na wszystkie czesei naszej moralnej natury, a zaniedba-
nie staje sie pozywka dla niegodziwosci tarn, gdzie do niego doszto,

Jako prohka analizy psyehologicznej fragment ten jest wspaniaty.
Jego jedynym brakiem jest porniniecie pewnej sprawy: otoz nie hierze

sie w nim pod uwage tego, co przeplywa z porz^dku wiecznosci do
porz^dku czasowego, a co nazywane jest Jaska lub natch nieniem. Laska i

natchmenie dane sa^ wtedy i o tyie. gdy i o ile istota Sudzka rezygnuje z

samowoH oraz cbwila po ehwili dzieki stalemu skupieniu i nieprzywiqza-

niu poddaje sie woli Boga, Obok lask animalnycb i duchowych, ktorych
zrodlem jest bo-ska Natura Rzecz5', istnieja^ pseudotaski ludzkie - takie

jak, na przyklad, si!a i cnota plynace z poswiecenia dla jakiejs odmiany
poHtyoznego lub moralnego balwochwalstwa. Czesto trudno jest odroznic

laske prawdziwa od faJszywej. Ale gdy czas i okolicznosci ujawnic^ yelny
zasieg konsekwencji, jakie majq one dla duszy, wtedy odroznienie staje

sie mozliwe nawet dla obserwatorow nie obdarzonych specjalnym wgla-
dem. Tarn, gdzie laska jest autentyczna i „nadprzyrod zona", tam popra-

wa jednego aspektu calej osobowosci nie jest okupiona zepsuciem inne-

go aspektu, Cnota, ktorej towarzyszy i ktor^ doskonali milosc i poznanie
Boga, jest zgola rozna od

rf
sprawiedliwosci uczonych w pismie i faryzeu-

szy", traktowanej przez Chrystusa jako jedna z najgorszych odmian
moralnego zla. Surowosc, fanatyzm, brak rmlosierdzia i duchowa pycha
to zwykle produkty uboczne kursu stoickiego samodoskonalenia sie za

pomoc^ wtasnego wysitku - wysitku nie wspomaganego przez zaden
inny czynnik albo wspieranego jedynie przez pseudolaske, ktora dana

212

jest wtedy, gdy jednostka poswieca sie dla osiaj^riiecia celu nie bfde^cego
jej prawdziwym celem, celu nie bed^cego Bogiem, a jedynie powi^kszon^
projekejq jej ulubionych idei lub moralnych doskonalosci. Balwochwal-
czy kult wartosci etycznych samych w sobie uniewaznia wlasny przed-
miot ™ uniewazn ia nie tylko dlatego, ze, jak podkresla Arnold, brak w nim
calosciowego rozwoju; ale rowniez i przede wszystkim dlatego, ze nawet;
najwyzsze formy moralnego balwochwalstwa przeslaniajq Boga i w ten
sposob skuteeznie zabezpieczaja^ balwoehwalce przed oswiecajqeym i

wyzwalaja^ym poznaniem Rzeczywistosci.
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XXII.
EMOCJE

Spe/iziliscie cate wasze zycie w przeswiadczeniu, ze jestescie calkowicie

oddani innym i ze nigdy me bywacie egoistami. Nic tak nie karmi wlasnej

pychy, jak tego rodzaju wewn^trzne oswiadczenie, ze jest sie calkowicie

wyzbytyrn milo^ci do samego siebie i pe!nyrn wspamatomyslnego poswie-

cenia dia'bHznich, Jednak cale to poswiecenie, ktore wydaje sie bye prze-

znaezone dla innych, jest przeznaezone w rzeczywistosci dla was samych.

Wasza roitosc do samych siebie osia,ga punkt, w ktorym gratuluje warn

nieustannie tego, ze jestescie od niej wolni; cata was? a wrazliwosc jest aba-

wa, ze nie bedziecie mogli bye zadowoleni z ,ja'*; oto, co tkwi u podstaw

wszystkich waszych skruputow. To wfasnie „ja" tkwi u podstaw wszystkich

waszych skrupidow. To wlasnie ,ja" czyni was tak gorqeymi i wrazliwyroj.

Chcecie, zeby Bog, tak jak oztowiek, by! z was nieustannie zadowolony, i

cheecie bye zadowoleni z samych siebie we wszystkich waszych stosunkach

z Bogiem,
Poza tym, nie przywykliscje zadawalac s*e zwykla, dobrq wnla, - wasza

mitosc wiasna potrzebuje zywych emocji, uspakajajaeej przyjemnosci. pew-

nego rodzaju urzeczenia i podniecenia. Za bardzo jestescie przyzwyezajeni

do kierowania sie wyobraznia, i sadzenia, ze wasz umysl i wola pozostaj^

bezczynne poza tymi chwilami, gdy jestescie swiadomi ich funkejonowania.

Jestescie w ten sposob uzaleznieni od pewnego rodzaju podniecenia, analo-

gicznego do tego, ktore wzbudzane jest przez namietnosci tub przez przed-

stawienia teatralne. Z powodu wyrafinowania'popadaeie w'przectwnei

skrajnosc - w prawdziwq wulgarnosc wyobrazni. Nie ma nic bardziej prze-

ciwnego nie tylko zyciu w wierze, ale rowniez prawdziwej ma^drosci; Nie ma
zhidzenia bardziej mebezpieoznego od fantazji, za pomoca, ktnrych ludzie

staraja. sie uniknac ztudzenia, To wyobraznia wtasnie wyprowadza nas na

manowce; natomiast pewnosc, ktorej poszukujemy za pomoca, wyobrazni,

uczucia i smaku, jest jednym ?.. naj bardziej groznyeh zrodei fanatyzmu. Oto

wir proznosci \ zepsucia. ktory Bog cheiaJby ukazac warn w waszych ser-

cach; musicie mu sie przygladae ze spokojem i prostata,, ktore sktadajq sie

na prawdziwa, pnkore. Bye niepocieszonym na widok wfasnych niedoskona-

Josci, to przejaw zwyktej mitosci wJasnej; ale stanac wobee nich twarza, w
twarz, nie schlebiajae im ani nie pobtazajac, lecz poszukujae sposobu po-

prawienia siebie bez popadania w ztosc - to pozadae tego, co jest dobre

samo dla siebie i dla Boga.
Feneion

List od arcybiskupa Cambrai - coz za wydarzenie
?
coz za niezwykly

zaszczyt! A przeciez przetamaniu ozdobnej piecz^ci musialo towarzyszyc

- pewne drzenie. Prasic o rad§ i szczer^ opini^ czJowieka f ktory lejczy cha-

rakter swi^tego z tatentami literackimi Marcela Prousta, to prosic o naj-

ci^zszy z mozliwych wstrz^s dla wJasnej samoooeny. Ten shiszny

wst^z^s byt wywolywany przy pomocy najwyborniejszej i jasnej prozy, a
wraz z nim podawane byto antidotum na jego przynosza^ce udr^kf kon-

sekwencje. Feneion nigdy nie zawaha! siq przed spowodowaniem dezm-
tegracji zadowolonego z siebie ego swojego korespondenta; ale dezinte-

gracja ta miala zawsze na celu integraej^ na wyzszym, nieegotyeznym

poziomie.

Ten osobliwy Hst jest nie tylko wspanial^ probk^ analizy charakteru;

zawiera on rowniez kilka bardzo ciekawych uwag dotycz^cych podmiotu
emocjonalnego pobudzenia i jego stosunku do zycia duchowego.
Wyrazenie „religia doswiadczenia" ma dwa rozne i niezgodne ze soba^

znaczenia, Istnieje „doswiadczenie" opisywane przez fitozofif wieczystq:

bezposrednie uchwyrenie boskiej Podstawy w akcie intuicji
t
ktora moze

osiqgn^c swoja^ peini^ jedynie u ludzio sercach czystych i nieegoistyez-

nych. Istnieje takze !Tdoswiadczenie" wywolywane przez podnosz^ee na

duchu kazania, poruszaj^ce eeremonie lub przez swiadomy wysitek

wJasnej wyobrazni, To ^doswiadezenie" jest stanem emocjonalnego po-

budzenia - pobudzenia, ktore moze bye lagodne i trwafe lub krotkie i

epileptycznie gwattowne. ktorego ton jest cz&sem radosny, a ezasem roz-

paczSiwy, ktore raz wyraza si^ w piesni i tancu, kiedy indziej zinow w
niepohamoviranym placzu.. Ale jakakolwiek by byla jego przyczyna i na-

ture, pobudzenie emocjonalne zawsze jest pobiMzeniem zindywidualizo-

wanego ti
j&", ktore - jesli pragnie zyc dla boskiej Rzeczywistosci - powm-

no umrzec. „Doswiadezenie" jako emocja zwia^zana z Bogiem (najwyzsza

forma tego rodzaju pobudzenia) nie daje si£ pogodzic z
, r
doswiadcze-

niem T? jako bezposrednia swiadomoscia^ Boga urzeczywistnianq w ezy-

stosci serea, ktore umartwia!o swoje nawet naj bardziej wznioste emocje.

Oto dlaczego w powyzszym fragmencie Feneion podkresla potrzeb^ tTspo~

koju i prostoty", dlaczego sw. Franciszek Salezy nie przestaje gfosic

pogody dueha, ktorq sam tak konsekwentnie praktykowal, dlaczego

WvSzystkte pisma buddyjskie mowifij wcia^z o spokoju umyshi jako warun-

ku koniecznym wyzwolenia, Spok6j T ktory przekracza wszelkie rozumie-

nie, jest jednym z owocow ducha. Ale jest rowniez spokoj, ktory nie

wykracza poza rozumienie, bardziej skromny spokoj emocjonalnej sa-

mokontroH i negacji samego siebie; ten spokoj nie jest owocem ducha, a

raczej jednym z jego nieodzownycb korzeni.

Ci, ktorzy sq niedoskonali, niszcz^ prawdziwe modty, poniewaz poszukuja|

I

w modlitwie zmyslowej s^odyczy,

Sw. Jan od Krzyza

Mucha, ktora dotyka miodu, nie moze uzyc swoieb skrzydet, tak tez dusza

Igneica do duehowej stodyczy rujnuje wlasn^ wolnosc i utrudnia kontemp-
lacje.

Sw, Jan od Krzyta
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To, co jest prawdq w stosunku do slodyczy, prawdq jest rowniez, jesli

chodzi o gorycz. Bowiem tak jak jedni ludzie ^ciesza, sie" zlym zdrowiem,

'

tak inni „eiesz^ sie " zla^ swiadomosci^. Skrucha to rnetanoia lub
> T
prze*

miana umysiu"; bez niej zycie duchowe nie moze sie nawet rozpoezac.

Zycie ducha nie daje sie bowiem pogodzic z owym ;,dawnym czlowie-

kiem" - jego dzialanie, jego myslenie, samo jego istnienie stanowi stoja,-

ce na przeszkodzie zlo, ktore musi bye odzalowane, Tej konieeznej prze-

mianie umyslu towarzyszy zazwyczaj smutek i wstret.do samego siebie.

Ale te emocje nie moga, trwac zbyt dlugo i nie mozna nigdy dopuscic do

tego, by staly sie ustalonym nawykiem wyrzutdw sumtenia. W jezyku

srednioangielskim „wyrzut sumienia" by! okreslany - z doskonatosciq,

ktora dla wspotezesnego czytelnika jest zarazem zaskakujaca i pobudza-

jqea- slowem again-hite [powtorne ugryziehie], Kto kogo gryzie podczas

tego kanibalistycznego spotkania? Odpowiedzi udzieia obserwaoja i ana-

liza samego siebie: chwalebne aspekty ,ja" gryzej te, ktore sa niegodne,

oraz same sa gryzione, ottzymujac rany ropiej^ce nieufeczalnym wsty-

dem i rozpacza,. Ale, mowi^c slowami Fenelona, „byc niepocieszonyrn na

widok wlasnych niedoskonalosci jest przejawem zwyklej milosci wlas-

nej". Zarzut w stosunku do samego siebie jest bolesny, ale sam bol jest

uspokajajacym dowodem na to, ze „ja" jest weiqz nietkniete; jak dtugo

uwaga jest zwrocona na wystepne ego, tak dlugo nie moze bye zwrocona

na Boga, a ego (ktore zyje tq uwag^ i umiera wtedy tylko, gdy odmowi mu
sie tego pozywienia) nie moze zostac rozpuszczone w boskim &wietle,

Unikaj, jak piekla, rozmyslania o sobie samym i o swoich urazach. Nikt nie

powinien nawet mysioc o tych sprawach, chyba ze po to, aby ponizyc siebie i

pokoehac Naszego Pana. Wystarezy jesli. spojrzysz na siebie? generalnie jak

na kogos grzesznego - jest wielu swietych w niebie, ktorzy t.acy wlasne

byli.

Charles He Condren
Winy zmienia. sie w dobro, jesli tylko, nie stabnae w wysilkach poprawienia

siebie, uzyjemy ich do ponizenia nas samych. Zniechecenie nie sluzy nieze-

mu; jest po prostu rozpacza zranionej mitosei wlasnej. Jedynym realnym

sposobem odniesienia korzysei z ponizenia wfasnych win jest stance na-

przeciw nich i ujrzec ich prawdziwa, szpetote-, nie przestajac przy tym pokfa-

dac nadziei w Bogu i odrzucajac wszelkie nadzieje zwi^zane z samym
S0b^ Fenelon

Czyz zstejptta on a [Maria Magdalene) z wyzyn swojego pragn tenia Boga w
glebie swojego grzesznego zyoa, czyz poszukiwata we wstretnym, smier-

dzacym bagnie i gnojowisku wkisnej duszy? Nie, z pewnoscia, nie czynila

tego. A dlaczego? Poniewaz Bo£, obdarza.j^c Swojq taskq jej dusze t
dopuscit,

a by pnzna*a, ze nigdy nie powinna robic tef*o w ten sposob. Moglaby

bowiem predzej wyksztalcic w sobie zdolnosc do czestego grzeszenia, niz

uzyskac dzieki temu postepowaniu peine odpuszczenie wszystkich swoich

Obtok mewtedzy

W swietie tego, co zostato powiedziane powyzej, mozemy zrozumiec

szczegolne niebezpieczenstwa duchowe zagrazajqee zawsze kazdemu ro-
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dzajowi religii, w ktorej przewaza czynnik emocjonalny. Wiara piekiel-

nego ognia stosujaxa teatralne teebniki w celu przebudzenia sumien i

wywotania kryzysu poJa^czonego z nagiym nawroeeniem; kult zbawiciela

wzniecajqcy stale to, co sw. Bernard nazywat amor carnalisluh mitosciq

cielesnq Awatara albo osobowego Boga; rytualna religia misteriow wy-

wohrjejca wzniosle uczucia bojazni, czci i estetycznej ekstazy za pomoca,

skramentow i ceremoniafow, muzyki i kadzidet, numinotycznych ciem-

nosci i swietych swiatel - kazde na swoj w!asny sposob podejmuje ryzy-

ko stania si^ odmian^ psychologicznego batwochwalstwa, w ktorym Bog
jest utozsamiany z uczuciowym nastawieniem ego w stosunku do Boga i

w ktorym emocja staje sie ostatecznie celem samym w sobie - celem,

ktorego trzfeba gora^czkowo poszukiwac i ktory trzeba czcic (podobnie jak

cztowiek uzalezniony od narkotykow musi spedzac cate swoje zycie na

gonitwie za swoim sztucznym rajem). Wszystko to jest wystarczajaco

oczywiste. Ale nie mniej oczywiste jest, ze religie, ktore nie odwohij^ sie

do emocji
f
rnaja, bardzo niewielu zwolennikow. Co wiecej, gdy pojawiajq

sie pseudoreligie siinie oddziaiujqce na emocje, zdobywajq natychmiast

miliony entuzjastyeznych wyznawcow wywodz^cych ste sposrod mas,

dla ktorych prawdziwe religie przestafy cokolwiek znaczyc lub dawac
pokrzepienie. Ale podczas gdy zaden zwolenrjik jpseudoreltgii (takiej, na

przyklad, jaka, jest jeden z naszych wspoiczesnyeh balwoehwalczych knl-

tow politycznyeh, bedqey potqezeniem nacjondlizmu i rewolucyjnej ideo-

iogii) nie moze postajnc naprzod na drodze autentycznego rozwoju du-

' chowego, to droga ta pozostaje otwarta dh\ zwolennikow nawet najmoc-

niej przesyconych emocjami odmian autentycznych reiigii. CL ktorzy

rzeczywiscie poszli tq droga^ az do celu t jakim jest jednoczqee poznanie

boskiej Podstawy t
stanowi^ bardzo nielicznq mniejszosc. Wielu jest po-

wotanych, ale, jako ze niewielu wybiera bycie wybranymi, niewielu jest

wybranych, Tyle, ze pozostaii - jak mowia, orientalrii przedstawiciele filo-

zofii wieczystej - zapracowali tylko na inna^ szanse przejscia przez ko-

smiczny test inteligencji, w zaleznosci od swoich zashig w okolicznos-

ciach bardziej lub mniej sprzyjajacych. Jesli nawet sa^ „zbawiem"
)
to ich

wyzwolenie nie jest ani kompletne, ani ostateczne, ale przenosi ono do

jakiegos rajskiego stanu osobowej egzysteneji, wOinej w wiekszym stop-

niu niz poprzednia. St^d moga, wyruszyc dalej ku ostatecznemu wyswo-
bodzeniu daj^cemu wstep do wiecznosci, Jesli natomiast s^ „zgubieni", to

ich „pieklo" jest tymczasowym i przejsciowym stanem bardziej g^stych

ciemnosci i bardziej ucia^zliwego przywi^zania do samowoli bedejeej ko-

rzeniem i zasada^ wszelkiego^zla.

Widzimy zatem t
ze droga reiigii odwolujqcej sie do emocji moze rze-

czywiscie, jesli sie nia^ cierpliwie poda^za, doprowadzic do wieikiego dobra

- nigdy jednak nie bedzie to dobro najwieksze. Ale droga emocji la^czy sie

z drbga^ jednocz^cego poznania i ei, ktorzy pragn^ pod^zac ta, droga,, beda,

dobrze przygotowani do swojego zadania t
jesli, nie ulegaja^c przy tym

czyhaj^cym na tej drodze pokusom, zastosuj^ podejscie emocjonalne,
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Jedynie osoba calkowicie uwolniona od J a" i oswiecona moze czynic dob
ro, za ktore nie trzeba bedzie w ten czy inny sposob zapJacic faktycznym
b^dz potencjalnym ztem. Swiatowe systemy religi jne zostafy zbudowane
gfawnie przez mezczyzn i kobiety nie w peini wolnycb od ,ja" i nie w
pefru oswieconych. Wszystkie zatem religie maja swoje mroczne, a nawet
przerazajc|ce aspekty, a czynione przez nie dobro rzadko jest darmowe, i

w wiekszosci przypadkow trzeba za nie zaplaeic gotowka, bqdz na rary.

Doktryny i praktyki wzbudzajace emocje i odgrywajqce tak waznq role

w zorganizowanych religiacb ealego swiata nie stanowiq tu wyja_tku
Czynia_ one dobro, lecz nie za darmo. Cena, jaka jest do zaptacenia waba
sie w zaleznosci od indywidualnej natury wiernycb, Niektorzy z nich
wybierajq tarzanie sie w emocjach i, jako baJwocbwalczy czcieieie uczuc,
placa. za dobro swojej religii duchowym zlem, ktore moze w rzeczywi*
tosci nad dobrem przewazyc. Inni opierajq sie pokusie samowywyzsze-
nia i Ida, naprzod, doohodzqc do umartwienia „ja" z jego aspektem emo
cjonalnym, oraz do tego, ze oddaja, czesc Bogu, a nie dotyczacyrn go wln.^

nym uczuciom i fantazjom. Im datej zajdc^ w tym kierunku, tym mmej
bedq musieli ptaeic za dobro; ktore daJa im religia uczueia, a ktorego,
gdyby nie ona, wiekszosc z nicb moglaby nigdy nie posia.sc.

.31;;
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CUDOWNOSC
Objawienia s^ bJednymi sciezkami wiary; sq rozrywka^, ktora niszczy pro*

stole w stosunkacb z Bogiem, klopocze dusze i odwodzi ja, od bezposred-

niosci w stosunkach z Ftogiem. Rozprasza dusz^ i zajmuje jq innymi rzecza-

mi niz Bog. Specjalne Uuminacje, gtosy, prorochva i inne rzeezy tego rodza-

)u sa oznakami slabnsei duszy, ktora nie potrafi wytrzymac napadow poku-

sy lub niepokoju o przyszlosc i bo ski sad o niej samej. Proroctwa sa_ rowniez

oznakami wlasoiwej istotom stworzonym ciekawosci duszy - duszy, dia k to-

re j Bog jest pobtazliwy, i ktoroj, jak ojciec natretnemu dziecku, daje kilka

drobnych siodyczy, aby zaspokoic jej apetyt.

X J. Olier

Najmnieszy s to pien uswiecaja^ej taski jest wyzszy od eudu, ktory jest nad-

przyrodzony jedynie z racji swojej prsyczyny i przez sposob swojego po-

wstania [quoad modum), a nw, przez swoja gruntownq realnosc; zycm przy-

wrocone eialu jest jedynie zyciern natural nym, zaprawd^ niskim w porow-

naniu z zyciern iaski.

R. Garrigou-Lagrange

. Czy umiesz chodzic po wodzie? Nie dokonales niezego ponad to, co robi sto-

ma. Umiesz iatac w powietrzu? Nie dokonales niezego ponad to, co robi

mucha. Ujarzmij swoje seree; wtedy mozesz stac sie kirns,

Ansari z Heratu

Nienormalne stany cielesne, towarzyszqce cz^sto bezposredniej swia-

domosci boskiej Podstawy, nie stanowia, oczywiscie istoty tego doswiad-

czenia, Naprawde r wielu mistykow bolafo nad rzeczami tego rodzajn jako

oznakami nie Jaski, lecz siabosci eiala. Lewitacja, trans, zatrata zmyslow
to, mowiac slowami de Condrena, „przyjmowanie tego, co zsyla i komu-
nikuje Bog w sposob bardzo zwierzecy i cielesny".

Jedna uncja uswi^cajacej laski - zwykl by! mawiac (sw, FranciszekSaiezy}
- warta jest wiecej niz eetnar tych lask, ktore teologowie nazywajq 'darmo-

wyrni', a wsrod ktorych znajduje sie dar czyniema eudow, Mozna otrzymy-

wac takie dary, a mimo to tkwie w smiertelnym grzechu; nie sa^ one rowniez

konieczne do zbawienia.

Jean Pierre Camus

Sufi traktuja cuda jako „zastony
T

' wkraczajqce pomi^dzy dusz^ a Boga.

Mistrzowie duebowosei hinduskiej nakazujq swoim uczniom nie zwracac
uwagi na siddhis, czyli moce psychiozne, ktore moga^ sie pojawic

t
chociaz

nie byly poszukiwane, jako produkt uboczny kontemplacji, Kultywowa-
nie tyeh mocy, ostrzegajq, odrywa dusze od Rzeczywistosci i kladzie nie-
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przekraczalne przeszkody na drodze do oswiecenia i wyzwolenia. Podob-
ne jest nastawienie najlepszych nauczycieli buddyjskich, W jednym z
pism Kanonu palijskiego znajduje si<* opowiesc, ktora zawiera komen-
tarz wygtoszony w 6w tak charakterystycznie suchy sposob przez same-
go Budd^ gdy jeden z jego uezniow dokona* wyczynu lewitaeji. Powie-
dzia* on: „Nie doprowadzi to do nawrocenia jeszcze nienawroeonych ani
nie przyniesie korzysci juz nawroeonym". Nast^pnie powrocil do mowie-
nia o wyzwoleniu.

Raejonalistom, jako ze nie wiedzq nic o zyciu duchowym i przypisujej
najwyzsze znaczenie swiatu materialnemu oraz wlasnym hipotezom na

:
jego temat, zalezy na przekonaniu siebie i innych, ze endow nie ma i nie
moze bye. Pr zedstawiciele filozofii wieczystej, jako ze doswiadczyii zycia
duchowego oraz jego produktow ubocznych, przekonani ssj, ze cuda zda-
rzajq sif, ale traktujq je jako rzeczy o znaczeniu niewielkim oraz, co
wi^eej, negatywnym i sprzecznym z duchem.

Cuda, na ktore istnieje obecnie najwi^ksze zapotrzebowanie i w ktore
jestesmy zaopatrywani najbardziej regularnie, to uzdrawianie psychicz-
ne. W jakich okolicznosciach i jak dalece moze bye stosowana moc psy-
ehicznego uzdrawiania, pokazane zostato jasno w Ewangelii Czy latwiej
jest.powiedziec sparalizowanemu „Twoje grzeehy b^dq ci. odpuszczone",
czy tez „Wstah, wez swoje toze i idz"? Jesli ktos potrafi „odpuseic grze-
ehy", to moze bezpiecznie uzywac darn uzdrawiania. Ale w pelni odpuscic
grzeehy mogsj tylko ci, ktorzy - jako pozbawione „ja" kanaly przewodzq-
ce boskiego Ducha - Mmowtq jako autorytet". Zazwyczaj, grzeszna istota
;udzka reaguje na tych zwroconych ku Bogu swi^tych mieszanin^ miles-
ei i bojazni - pragnie bye blisko nieh, a jednoczesnie skr^powana jest ieh
swi^tosci^ \ak dalece, ze mowi: „Odejdz ode rnnie, jestem bowiem grzesz-
nym czlowiekiem". Taka swi^tosc ezyni swi^tym w tej mierze, w jakiej
grzeehy tych. ktorzy si$ do niej zblizaj^, zostajq odpuszczone, a oni sami
stajq si? zdolni do rozpocz?cia zycia od nowa, do spojrzenia w twarz kon-
sekwenejom swoich przeszlych ziych uczynkow {konsekwencje bowiem
pozostaja) z nowq otuch% ktora umozliwia im zneutralizowanie zta iub
przeksztalcenie go w pozytywne dobro. Mniej doskonaly rodzaj odpustu
moze bye udzielany przez tych, ktorzy sami nie sq wybitnie swi^ci, ale $$
peinomoenymi przedstawieielam* instytucji uwazanej przez grzesznika
za jakis rodzaj kanaJu przewodz^cego nadprzyrodzonq task?, W tym
przypadku kontakt pomi^dzy -grzesznq dvtszq i boskim Duchem nie jest
bezposredni, lecz zaposredniczony przez wyobraznip grzesznika.

Ci, ktorzy s^ swi^ei, z tej racji, ze sq wolnymi od
fja" kanalami Ducha,

mog^ praktykowac uzdrawianie psychiczne calkowicie bezpiecznie; b^dq
bowiem widzieli, ktorzy z chorych gotowi sq do przyj^cia odpuszczenia
wraz z prostym cudem cielesnego wyzdrowienia. Ci, ktorzy nie s^ swi^ci,
ktorzy mogq odpnszczac grzeehy na mocy przynaleznosci do instytucji
uwazanej za kana! faski, rowniez mogq praktykowac uzdrawianie, ufajqc
slusznie, ze nie wyrzqdz^ wi^cej krzywdy niz dobra. Ale, na nieszcz^scie,
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dar psyehicznego uzdrawiania wydaje si^ u niektorych osob wrodzony,

tymczasem inni mogq nabyc go, nie nabywajqc w najmniejszym stopniu

swi^tosci. („Mozna otrzymywac takie daryf a mimo to tkwic w smiertel*
' nym grzechu"). Takie osoby uzyj^ swojego daru bez zadnego rozroznie-

nia, b^dz dla popisu, b^dz dla korzysci, Cz^sto dokonujsi spektakularnych

uzdrowien T
ale - jako ze brak im wladzy odpuszezania grzechow lub

chocby zrozumienia psych ologicznyeh korelatow, warunkow lub przy-

czyn symptomow T
ktore tak cudownie rozproszyli ™ pozostawiaj^ dusz^

pustq f
wymiecionei i gotowq na riadejscie siedmiu innych diabiow, gor-

szych niz ten pierwszy, '

X
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RYTUAL, SYMBOL, SAKRAMENT
Aswala: Janawalkja, jak sktadaja^cy ofiare moze przezwyciezyc smierc, jesli

wszystko, co wiaze sie z ofiarq, jest przesiakni^te smiercia. i smierci podle-

ga?

Janawalkja: Przez poznanie identycznosci skfadajacego ofiare, ognia i ry-

tualnego slpwa. Bowiem rytualne stowo jest w rzeczy samej skladajacym
ofiare, i ryhialnyrn sfowem jest ogien, a ogien, ktory jest jednym z Brahma-
nem, jest sktadajajcym of i are. To poznanie prowad'zi do wyzwolenia. To
poznanie wyprowadza poza smierc,

Upaniszada Brihad Aranjaha

Mowia^c innymi slowy: rytualy, sakramenty i cerernonie sa, wartosdo-
we wtej mierze, w jakiej przypommaja tym, ktorzy w nich uczestnicza, o

prawdziwej Naturze Rzeczy, przypominajq im, jaki powinien bye (jesli

tylko byHby postuszni wobec irnmanentnego i transeendentnego Ducha)
i jaki rzeezywiscie moglby bye ich stosunek do swiata i jego boskiej Pod-
stawy, Teoretyeznie, kazdy rytual czy sakrament jest rownie dobry jak
kazdy inny, zawsze jednak pod warunkiem, ze symbolizowany przedmiot
bedzie faktycznie jakims aspektem boskiej Rzeczywistosci i ze stosunek
porniedzy symbolem a faktem bedzie jasno okreslony i staty, Na tej

samej zasadzie, jeden jezyk jest rownie dobry jak inny, Doswiadczenie
ludzkie moze znalezc swoj myslowy wyraz rownie dobrze w chiriskim,

jak w angielskim czy franouskim, W praktyce jednak je.zyk chihski jest

najlepszy dla tych, ktorzy wychowali sie w Chin.ach, angielski dla wycho-
wanyeh w Anglii, francuski dla wychowanyeh wp Francji. Jest oczywis-
cie duzo latwiej nauczyc sie porza,dku rytuaha i zrnzumiec jego doktry-
nalne znaczenie, niz opanowae zawi!osei obeego jezyka. Niemniej jednak
to, co zostato powiedziane w jezyku, jest w znacznej mierze oprawq row-
niez w stosunku do religijnego rytualu, Osobom nauezonym mysiec o

Bogu przy pomocy jednego zbioru symboli bardzo trudno jest mysiec o

nim w kategoriach innego, w ich oczach pozbawionego swietosci, zbioru
slow, eeremonii i obrazow,

Budda przestrzegl wtedy Subhubego, rzektezy: „Subhuti» nie 5a.dz, ze Tat-

hagata mysli kiedykolwiek w nast^pujqcy sposob; Powinieneui wygtosic
system nauk w eelu objasnienia Dharrny. Nip pnwinienes nigdy zywic
takich pogla^dow. A dlaezego? Poniewaz jesli jakikolwiek uczen powziajby
taka rnysl, to nie fcylko biednie odezytalby nauke Tathagaty, ale takze znie-

wazylby go. Ponadto, wyrazenie 'system nauk' nie nie znaczy. Prawda bo-

wiem [w znaczeniu: 'Rzeczywistosci nie moze bye ^ocieta na kawalki i zto- \

• zona w system. Stowa mogq bye uzyte jedynie w ^naczeniu przenosnym", J
/ Sutra Diamentowa

A jednak slowa, mimo catej swojej nieadekwatnosci i radykalnego nie-

podobienstwa do faktow, do ktorych sie odnosza, pozostaja, najpewmej-

szym i najwierniejszvm z naszych symboli. Wszedzie tarn, gdzie chcemy

miec dokiadny opis faktow lub idei, musimy uciekac si? do stow. Cere-

monia, wyrzezbiony lub namalowatiy wizerunek moga, niesc wi^cej zna-

czen i odcieni znaczeniowych, i robic to szybciej oraz w sposob bardziej

zywy, niz slowna formute; istnieje jednak zawsze niebezpieczenstwo, ze

beda robic to w sposob duio bardziej niejasny i nieokreslony, We wspot-

czesnym pismiennictwie spotyka sie czesto rnysl, ze sredniowieczne kos-

cioJy byly jakby arcbitektonicznymi, rzezbiarskimi i obrazowymi odpo^

wiednikami summ teologicznych oraz ze dla gredniowiecznych wiernych

zgromadzone wokol nich i padziwiane przez nich dzie*a sztuki stanowity

objasnienie doktryny. Poglad ten w oczywisty sposob nie byt podzielany

przez ludzi Kosciola wczesnego sredniowiecza. Cowlton cytuje wypowie-

dzi kaznodziejow skarza,cycb sie, ze wierni, oglqdaj^c w kosciotach obra-

zy zamiast shicliac kazan, wyrobiii sobie calkowicie falszywe wyobraze-

nia o katolicyzmie (podobnie w naszych juz czasach katnliccy Indianie

Ameryki grodkowej rozwineli najbardziej szBiom berezje, zainspirowa-

ni rozmyslaniami nad rzezbionymi i malbwanymi symbolami, ktorymi

konkwistadorzy wypelnili swoje koskio^y). Zastrzeienie sw. Bernarda co

do bogactwa architektury, rzezby i ceremonialu w Cluny wmotywowane

byiy przemysleniami zarowno inteJektualnymi, jak i scisle moralnymi:

,Tak wielka i wspantala roznorodno^sc rozmaitych form rzuca si^ woezy

tak'silnie, ze ma si^ pokuse czytac w marmurach raczej niz w ksiaikacb t

raczej sp^dzic caly dzien, oglqdajqc te rzezby jedna-po drugiej T
niz roz-

myslac nad prawem Bozym". Do jednoezaeego poznania Rzeczywistosci

dusza dochodzi przez woin^ od jakichkolwiek obrazow kontempiacj?:

dlatego im mniej bedzie symboli rozpraszaj^cych tych, ktorzy -Jak sw,

Bernard i jego cystersi - sa, rzeczywiscie zainteresowani osiqgm^ciem

ostatecznego celu czlowieka, tym lepiej.

Wiekszosc ludzi oddaje czesc bogom, pomewaz pragn^ powodzema w

swoich ziemskicb przedsiewzieciach: Ten rodzaj materialnego powodzoma

moze bye uzyskany bardzo szybko [przez takie oddawanie czci] tu, na zie-

mi. Bhagawadgita

Posrod tych, ktorzy s<\ oczyszczeni przez swoje dobre czyny t
sa, cztery

rodzaje ludzi oddajacych Mi czesc: znuzem swiatem, poszukujqcy wiedzy,

poszukuj^cy szczescm oraz ludzie duchowego rozumienia. Czlowiek rozu-

mienia stoi najwyzej posrod nich. Jest nieustannie zjednoczony ze rrma.,

Jest zawsze pelen oddania dla Mnie i dla nikogo innego. Albowiem Ja

jestem mu bardzo drogi i on jest Mi drogi.

Z pewnoscia,, wszyscy oni sa, szlachetni;

Lecz czlowieka rozumienia

Traktuje jak Siebie samego.
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Bow iem jedynie on mituje Mnie
Dlatego, ze jestem Sota^,

Ostatecznym i jedynym celem
Jego pclnego oddania serca,

W ciajju wielu dhigich istnien

Jego rozumienie dojrzewa;
Czyni Mnie swoim schronieniem,
Wie, ze Brahman jest wszystkim
Jakze rzadkie sq dusze tak wielkie!

Ludzie, ktorych rozumienie zostafo przytepione przez ziemskie pragnienia,
ustanawiaja takie lub inne rytualy c.zy kulty i, stosownie do impulsu swojej
przyrodzonej natury, kierujq sie ku roznym bostwom. Ale obojetnie jakie
bostwo postanowi czcic cztowiek oddany, jesli ma wiare, to sprawiam, ze

,
jest ona niezacbwiana. Obdarzony otxzymanej ode Mnie wiara, oddaje ezeSc
ternu bostwu i dpstaje od ntego wszystko, o co sie modli. Ale w rzeczywis-
tosd J a sam jestem tym, ktory daje.
Jednakze ludzie o matym rnzumieniu modl^ sie jedynie o rzeczy przemija-
jace i nietrwate. Czcieiele dewow pojda, do dewow, Ci, ktorzy ezcza Mnie
przyjds| do Mnie.

f ,,. .
, ,

Bhagawadgita
Jesh sakramentalne rytuaty sq stale powtarzane v^ duchu wiary i

oddania, to wywolane zostaje) mniej lub bardziej trwate eiekty w srodo-
wisku psychieznym, w ktorym indywidualne umysty sq zanurzone i z
ktorego niejako wykrystaHzowaty sie (zaleznie od stopnia rozwoju cial, z
ktorymi sie Iqczq) w mniej lub bardziej rozwiniete osobowosei. (Znako-
mity wsp6»czesny filozof, dr C. D. Broad, w eseju na temat telepatii, opu-
bhkowanym w Proceedings of the Society for Psychical Research, ptsal o
tym srodowtsku psychicznym: „Musimy zatem powaznie rozwazyc mo^
liwosc, ze doswiadczenie danej osoby zapoczgtkowuje rnniej lub bardziej
trwate zmiany struktury ba^dz procesy w czyms, co nie jest ani jej umy-
siem, ani jej mozgiem. Nie ma powodu przypuszczac, ze ten substrat jest
czyms, do czego mogq bye we wtaseiwy sposob stosowane takie zaimki
dzierzawcze, jak 'moj\ 'twoj', 'jego', tak jak mogq bye stosowane do umy-
slow i zywych ciat Zmiany spowodowane w tym substracie przez jakies
przeszle doswiadczenie Tksa sq ozywiane przez obeone doswiadczenie
Igreka i stajq sie przyczynowymi czynnikami powodujqcymi zmiany w
jego pozniejszych doswiadczeniach",) Wewnqtrz tego psychicznego po~
dtoza lub nieosobowego substratu indywidualnych umystow trwa, jako
egzystencja niezaiezria i majqea swojq pochodna. i wtorna, obiektywnosc,
cos, co metaforyozme mozemy sobie przedstawic jako wir: i gdziekolwiek
odprawiane sq jakies rytuaJy, ei, ktorycb wiara i oddanie sa, wystarcza-
jqco silne

t faktycznie odkrywajq cos
ritam", jako cos odrebnego od su-

biektywnego czegos istniej^cego w icb wlasnych wyobrazeniacb. I dopo-
ki ten byt bedqey psychicznq projekojq jest zywiony wiara i milosciq

.
swoicb wyznawcow, dopoty bedzie mia? nie tylko obiektywnosc, ale row-
niez moc odpowiadania na ludzkie modlitwy. Oczywiscie w ostatecznym
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rachunku Jbl sam jestem tym. ktory daje" - w tym mianowicie sensie, ze

wszystko to dzieje sie zgodnie z boskimi prawami, ktore rzadzq psychicz-

nymi i duchowymi aspektami wszeebswiata tak samo jak materialnymi.

Niemniej.jednak dewowie (te niedoskonate formy, w ktorych z powodu

wiasnej, dobrowolnej niewiedzy ludzie ezcza, boska Podstaw^) mogq bye

pojmowani tak, jakby byli sUami stosunkowo niezaleznymi. Prymitywne

wyobrazenie, jakoby bogbwie zywili sie sk?adanymi im ofarami, jest po .

pro'Btu niedojrzaiym wyrazem ^^ebokiej prawdy. Gdy ich kult upada f gdy \ ^ j
wiara i oddanie traca, swoja, intensyWnosc, dewowie siabnQ i w koncu/

umieraia. Europa petna jest dawnych swiatyn, ktorych swi^ci, Dziewice k

oraz relikwie stracily posiadane) niegdys moc i wtorna, psych icznq obiek-y

tywnosc I tak, w czasach, gdy zyt i pisa! Chaucer, dewa zwany Thoma-

sem Becketem obdarzal kazdego pielgrzyma z Canterbury, ktory mtai

dostatecznei wiare, wszelkimi Jaskami, o jakie ten mogt prosic. To potez-

me niegdys bostwo obecnie jest martwe jak glaz; ale wcia^z jeszcze istme-

ja pewne koscioly na Zachodzie, pewne meczety i swiqtynie na Wscho-

dzie gdzie nawet najbardziej areligijni i najmniej uduchowiem turysct

nie mogq nie zauwazyc pewnej gleboko „nummotycznej" obecnosci. By-

toby oczywiscie pomyflo* wyobrazac sobie, ze obecnosc ta jest obecnosci^

Boga ktory jest Duchem, fkloremu czesc ndlezy oddawac w duchu; jest

to raczej psychiczna obecnosc ludzkicb mysli, i uczuc dotycz^cych szcze-

golnej ograniczonej formy Boga, ku jakiej zwi'ocily sie one tt
stosowme

do impulsu swojej przymdzonej natury" - mysls \ uczuc rzutowanych w
obiektywnosc i nawiedzajacych swiete miejsce w ten sam: sposob, wjaki

mysli i uczucia innego rodzaju, choc rownie intensywne, nawiedza^

miejsca bed^ce scena^ dawnego eierpienia i zbrodnL Obecnosc w poswie-

conych budynkach, obecnosc wywoiana odprawieniem tradycyjnych ry-

tuaiow, obecnosc tkwiqca w sakramentalnych przedmiotach, tmionach

lub formutach ™ wszystkie one sa, obecnosemmi rzeczywistymr, ale ohec%
nosciami nie Boga czy Awatara, lecz czegos, co - mimo ze moze odbrjac 1

boska, Rzeczywistosc - jest jednak czyms miiiejszym i roznym od mej.y

DuJcis Jesu memoria
dans vera cordi gaud i

a

sed super me! et omnia s

ejus duicis praesentia

(Siodka jest pamiec Jezusa, dajaca sercu prawdziwa, radosc; ale stod-

sza od rhiodu i wszystkiego innego jest jego obecnosc.) Ta strofa otwie-

rajaca sJynny dwunastowieczny hymn streszcza'w psetnastu stowach

relacie pomiedzv rvtualn^ i rzeczynvista obecnosci^ oraz sposob, w jaki

wierny reaguje na kazda, z nich. Systematycznie rozwijana memorm

(sama w sobie peina sbdyczy) przyczynia sie najpierw do wywoiania, a

nastepnie - w niektorych duszach - powoduje bezposrednie uchwyceme

praesentia, ktora to przynosi radosc calkowicie innego i szlachetmejsze-

go rodzaju. Obecnosc ta (jej wtorna obiektywnosc jest czasemdo tego i

stopnia peina, ze moze bye postrzegana nie tylko przez oddan1?§o wy-

H — 1-iU«ofia wieczysia
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znawee, ale takze przez bardziej tub mniej obojetrfego obserwatora z

zewn^trz) jest zawsze obecnosciq wczesniej zaparoietanej boskiej istoty.

W jednych micjseach bedzie to Jezus, w innycb Kryszna, lub Budda Ami-

tabha.
Wartose tej praktyki [powtarzania imienia Buddy Amitabhy] jest taka

wlasnie. Jak dhigo jedna osnba praktykuje swoja metode |duchowaj, a dru-

ga inna,, stanowiej one dia siebie nawzajem przeciwwage, a gd'y sie spoiyka-

ja. jest tak, jakby sip rue spotkaly, Tymczasem, gdy dwie osoby praktykiija,

t? sama metode, ich uwaga staje sie coraz g*ebsza, a one same, w ciagu

kolejnych istnien, zaczynaja sie nawzajem zapamietywac i rozwijac wza-

jemne pokrewienstwa. Co wiecej, kto recytuje tmie Buddy Amitabhy, czy to

/ obccnie, czy w czasie przyszlym, zobaezy z pewnoscia Rudde Amitabhe i

/
J

nigdy me zostanie od niego oddzielony. Z powodu tego zwiazku stanie sie

|
on - tak jak ktos, kto wiazsjc sie z wytworca, perfum, staje sie przesiakniety

perfumami - przesiakniety wspotezuciem Amitabhy i uzyska oswiecenie

bez ueiekania sie do jakichkolwiek innych. wygodnyeh srodkow.
' Sutra Surangama

Widzimy wiec, ze intensywna wiara i oddanie, pola,ezone ze zbiorowq

wytrwatoici^ w uprawianiu tych samych form kultu lub ewiczeh ducho-

wych, moze doprowadzic do zobiektywizowania stanowiacej ich tresc

idei lub pamieciowego obrazu i stworzyc niejako nummotycznq reaina,

obecnose, ktorq wierni znajduja faktycznie „tam
,p w nie mniejszym stop-

niu - choc w zupetnie rozny sposob - niz „tu". Jesli tak, to rytualista ma
catkowita racje, przypi.suj^e swoim aktom i sloworn moc, ktora w innym

kontekscie moglaby bye okreslona jako magiczna. Mantra dziafa, ofiara

rzeczywiscie cos sprawia, sakrament nadaje Jaske ex open? operate: &$

to t
a raczej moga bye, sprawy hezposredniego doswiadezenia, fakty, ktore

kazdy, kto zdecyduje sie. spefnic niezbedne warunki, moze sam empirycz-

nie sprawdzic. Ale task a nadawana ex opere operato nie zawsze jest

lask^ ducbowa, a moc uswieconych aktow i formui niekoniecznie jest

moca, pochodzac^ od Boga. Wyznawcy mogq otrzymywac, \ bardzo czesto

otrzymuj^ task? i moc od siebie samych nawzajem oraz od svvoich

poprzednikow, ktorych wiara i oddanie powoluja do istnienia niezalezne

egzystencje wiazqce sie natr^tnie z pewnymi mi ej sea mi, stowami i akta-

ml Znacznq cze.se religii rytualistycznej stanowi nie duchowosc, lecz

okultyzm « oczyszczona forma biatej magii o dobrych intencjach. Nie ma
nie zlego w sztuce czy, dajmy na to, w nauce, jest w nich natomiast wiele

dobrego - ^rawsze jedna k pod warunkiem, ze aktywnosci te nie sa nwa-

zane za cele, a tylko za srodki do ostatecznego ceiu wszelkiego zycia.

Podobnie w biaiej magii nie tkwi zadne zlo, a jedynie mozliwosc uczynie-

]
nia znacznej ilosci dobra - jednak tylko dopoty, poki nie jest ona trakto-

wana jako prawdziwa religia, lecz jako jedna z drog do prawdziwej reii*

,gii
t
skuteczny sposob przypominania ludziom o pewnym typie psychofi-

zycznej konstrukeji, ze istnieje Bog, „w poznaniu ktorego lezy ich zycie

wieczne". JesU rytualistyczna biata magia jest uznawana za prawdziwq

religiff jesli wywro!ywane przez niq realne obecnosci brane s^ za Samego
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Boga i nie zauwaza sie w nich projekeji ludzkich mysh 1
1

uczuc ~m%w\
nych z Bogiem lub wr^cz z czvms mniej niz z Bogiem, jesh sakramental-

ne rytuaty spetnia sie i uezestniczy sie w nich, aby doswiadczyc ,d^cho~

wej stodyczy" oraz uzyskac dzieki nim moce i korzyscx -to mamy do J

czynienia z balwochwalstwem. W ,
najlep'szych ppzypadkach balwo-^

chwalstwo to jest bardzo wznioslq i pod wieloma wzgledami dobroezyn-

na odmiana religii, Oddawanie czci Bogu w jakiejkotwiek mnej mz Duch
|

postaci i w jakikolwiek inny sposob niz w duchu i w prawdzie prowadzi r

iednak nieuchronnle do niepozqdanych konsekwencji - mepoz^danych

w tym sensie, ze prowadzq jedynie do cz^sciowego zbawiema i opozmaW /

ostateczne pot^czenie duszy z wieczn^ Podstaw^, Histona rehgn jasno

pokazuie ze wielka ilosc mezdzyzn i kobiet zywi memozbwe do wykorze

nienia pragnienie rytualow i ceremomi. Prawie wszyscy proroey Izrae^a

bvH orzeciwni rytualizmowi: (tRozdzierajcie swoje serca, a me szaty ;

Praane milosterdzia, a nie ofiary"; .Nienawidze waszych swi^t i gardzf

nimi nie ciesza mnie wasze uroczyste zgromadzenia". A przeciez, pomi-

mo ^e to, co pisali Proroey, byJo uwazane za natchnione przez Boga,

Swiatynia w Jeruzalem pozostawala jeszcze przez setkUat osrodkmm

religii rytualow, corenumii i k™awych ofiar. (Mozemy tu przjp okazji

wspomniec ze rozlew krwi wlasnej, zwierzecej hib innych istot ludzkich

wydaje sie szczegolnie .kuteevnym sposobemprzymuszaniaunadprzyro-

dzonefio
1 ' lub psychicznego swiata do spemlania prosb I udzielania po- ^

nadnormalnych mocy. Jesli tak jest - a wydaje sie ze potwierdzajq to

antropologiczne i archeolofficzne swiadectwa - to byiby to ^eszcze }eden

nieodparty argument za tym, zeby unikac zwierzecych ofiar, barbarzyn-

skieeo umartwiania cia!a, a nawei jako ze mysl jest formq dziaJania,

owego napawania sie wyobrazeniem przelanej krwi, tak powszechnego

w niektorych kregach chrzescijan.) To, co zydzi czyniq wbrew swoim
'

prorokom, chrzescijanie czyni^ wbrew Chrystusowi. Chrystus Ewangehi
\

jest kaznodziejq i ani nie cozdaje sakramentow, ani nie wypelma obrsqd- '<

kow* wypowiada sie przeciwko Mprpznym recytacjom
T '

T
przyklada na|- J

wyzsza wage do osobistej modlitwy, nie potrzebuje ofiar, me potrzehuje
|

tez prawie wcale Swiqtynl. Nie ustrzeglo to jednak historycznego chrzes-

cijahstwa przed pojsciem swoja^ wtasn^, zbyt ludzkq drogq. DoWadme to

samo dziato sie w buddvzmie. Dla Buddy Kanontr pahjskwgo rytual byt

iednym z lancuchow, ktory zatrzymuje dusze dqzac^ do oswiecenm k

wyzwolenia; a jednak zalozona przez niego religia stosowala na wielk^
j

. skaie ceremonie, „pr6zne recytacje" i swiete rytualy,

Wydaie sie, ze istnieia dwie glowne przyczyny obserwowanego rozwo- x

ju historycznych religii: Pierwsza to ta, ze wiekszosc ludzi me^pragnie

zycia duchovvego czy wyzwolenia, a!e raczej religii dajqcej satysfakeje

emocjonaln q, odpowiedzi na modiitwy, ponadnormalne moce i czesciowe

zbawienie w jakims rodzaju posmiertnego raju. Druga to ta, ze mektorzy

sposrod tych meHcznych, ktorzy pragnq zycia duchowego i wyavirolema,

uwazajq. ™ najbardziej skutecznym srodkiemdo tych ceiow s^ cererno-
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nie, „prozne recytacje" i swiete rytualy. WJasnie uczestnictwo w tych

aktach i wypowiadanie tych formul przypomina im najbardziej o wiecz- .

f nej Podstawie wszelkiego bytu, wlasnie przez zanurzenie sie. w symbo-

( laoh mogq najtatwiej dotrzec do tego
;
co jest symbolizowane. Kazda

rzecz, zdarzenie lab mysl stanowi punkt przeciecia stworzenia i Stworcy,

bardziej )ub mniej odleglej manifestacji Boga i promienia. by tak rzec,

ukrytego Rostwa, Kazdq rzecz, zdarzenie lub mysl mozna zatem uczynic

we.jsciem, przez ktore dusza moze wyjsc z czasu i wstapic w wiecznosc.

Dlatego t.pz religie rytualistyczne, religie sakramentow, rnog^ prowadzie

do wyzwolenia, Jednoczesnie jednak, kazda ludzka istota lubuje sie w
posiadamu niocy i w samowywyzszaniu, wiec kazda swieia cerernonia,

kazda forma stowna i kazdy sakrament jest kanatem, przez ktory z urze-

kajacego psychicznego uniwersum moc przeptynac moze do uniwersum

wcielonych dusz.;

Istnieje jeszcze inna wada nieodtaczna od kazdego zorganizowanego

systemu sakramentow, ta mianowicie - ze daje on kascie kaptanskiej

wfadze, ktore
j
naduzycie stato sie ezyms nazbyt naturalnym. W spolecz-

nosei nauczonej, ze zbawienie jest osiqgalne jedynie lub gtownie dzieki

pewnym sakramentom oraz ze sakramenty te moga^ bye skuteeznie roz-

dzielane jedynie przez zawodowy kler, duchowienstwo posiada ogrornnq

wtadze przymusu, Posiadanie takiej wtadzy laczy sie z nieustanna, poku-

sq uzycia jej dla indywidualnej satysfakeji i grupowego wywyzszenia.

Wiekszosc istot hidzkieh, nie bedacych swietymi, prawie nieuchronnie

ulega pokusie tego rodzaju, zwlaszcza, jesli pojawia sie ona dostatecznie

czesto, Dlatego wiasnie Chrystus uczyt swoich uczniow modlic sie o to,

-zeby nie bye !s
wodzonym na pokuszenie'\ Jest to, a raczej powinno bye,

wiodaeq zasada wszelkiej spolecznej reformy- orgamzowac ekonomicz-

ne, polityczne i spoleczne stosunki ludzkie tak, aby pokusa chciwosci,

pychy, okrucienstwa i pragnienia wJadzy byla jak najmniejsza. Ponie-

waz mezczyzni i kobiety sa, tym t
czym sq, uwolnienie ludzkich spole*-

czenstw od z?a - chocby mialo ono bye tylko czesciowe - mozliwe jest do

osiajniecia jedynie poprzez zmniejszenie ilosci i sily pokus. Otoz rodzaj

pokus, na jakie wystawiona jest, kasta kaptanska w spotecznosci przyj-

mujqcej religie opartq na sakaramentach, jest taki, ze nie mozna spo-

dziewac sie, aby potrafil im sie trwale opierae ktokolwiek, z wyjatkiem

osob w najwyzszym stopniu swietych. Historia Koscio^a Hzymskiego

ukazuje wyraznie, co sie dzieje, gdy sludzy religii wystawieni sa na te

pokusy. Jako ze katoliekie ehrzescijanstwo nauczato pewnej wersji filo-

zofii wieczystej, wydato szereg wielkich swietych. Jako ze filozot'ia wie-

czysta zostaJa przykryta ogromna mas^ sakramentow i balwoehwaleze-

go zainteresowania rzeczami doczesnymi, mniej swieci czionkowie hie-

rarchy wystawieni zostali na ogromne i. eahkiem niepotrzebne pokusy, a

kolejrio im ulegaja.c, angazowali sie w przesladowania, swietokupstwo,

polityke sHy, tajnq dyplomacje, operacje finansowe i wspolprace z despo-

tami,
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^ n*rA 7o watpie czv zdarzyto mi sie
t
odk^d Pan w swojej taskawosci sprawl,

S^Sr^S'w &rogiego Syna, abym nawet w zwyk»ym biegu zycta

M^c^LSvnnfil^ nie wspominajqc o zlamanym odei«
ClTrwi ijego dro

y
,ie,o Pana i zbawiciela 1 nie zywiac jakxehs pelnych

oddania uczuc z nim zwiazanych. Stephen Grellet

zorganizowanego kultu relifiijnego, nie sq w zaden sposob samym ty ko

dobrodzieistwem. Wydaje st? natomiast calkowicie wlasciwe, aby dzien

nowTedn czTowieka ,oLt przez niego w catosci przeksztalcony w oaa wE IieuSannego rytualu, aby kazdy przedmiot w otac^vym go !

^wiecie bvTtraktowany jako symbol wiecznej Podstawy sw,ata,a wszyst-/

Se^go^al by^y speiniane z sakramentain, P^£^S^
toistrzowie zycia duchowego, od autorow Upamszad do Sokratesa^ od

Suddy do *w Bernarda, zgodni byli co do tego, ze l«W«n« «jgJ{

samego nie moze bye adekwatnego poznania^g^SJ^*?
menia uwagi nie moze bye calkowitego wyzwolema. CzlowieK maw^S3 Swietego i dzialaj^y «^^^n^^%7tT^A
kiPm ktorv nauczyl sie nieustannie przypominac sobie, kirn jest, 3aKie

: SeS potoSnL wzgledem wszechswiata i jego Podstawy, jak pow- :

liTen sf? zachow^ae w stosvmku do swoich bliznich i co w*m uczymc,

j^SSii^r i Sutry totosu pisze:W*™££»~
kuie w nich Logos, wszystkie rzeczy sa realne. Sa one sakramcntami, a

I JuL iak zfawiskowe stowo Wedanty". To, ze Logos jest w rzeczach,

1 w stworzeniach i w swiadomych umyslach, a te z kolei w Logoste, gioszo-

1 wn riSn bardziei zdecydowanie i otwarcie przez wedantystow mz

pr2ez
y
aut?Cz"ar e Ewangelii; ta sama idea jest oczywiscie podstawo-

wa ideTteofogii taoizmu. Ale mimo ze w neoywMoM wszysttae rzeczy

TJmSI n^ orzecieciu boskiego przejawu i promienia ukrytego Bofetwa,

TnSlv^TS^Ti,6J sposob, ze wszyscy zawsze o tym wiedz
j.

'
'v5^sK«*iSBromna wi9kszosc istot ludzkich wierzy, ze ich w as-

' wprostprzec^wme>"» *
, same reain0sc calkowicie

:

! Z^^ZX^t^6,i ich do utozsamienia swojego

Se^swolmi doznaniami, z^dzami i osobistymi wyobrazemami. Z ko-
|

feHouSenie siebie z czyms, czym naprawde nie sa, odgradza ich \

Sfekfego wp^ywu i od samej mozliwosd wyzwolenia. DUl -"¥»»£
;

Ss wSszosci przypadkoW rzeczy nie sa symbol^mi, a daalan a me
• ^"moXnlimuSmy wiec swiadomie i z rozmyslem uczyc g»e pa-

^IwiatS^ionv we wfasnej aktywnosci, chyba ze dzialania spetniane
^

!r my^ oToLzeniu Boga. Dlatego kazde dziaianie musi^TO^ •

vJX*tpn+ I iak pdvbv to byia yajna, ofiara tozsama w swojej boskiej

do wyniku. • Bhagawadgita
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Bardzo podobne nauki mozna znalezc u autorow chrzescijanskich, kto-^|

rzy zaleeaja. zeby kazdq osob$, a nawet rzeez, traktowac jako swi^tyni^'

i

Ducba Swietego i zeby kazdy ozyn i kazde cierpienie nieustannie „ofia-

rowywac Bogu".

Nie trzeba nawet dodawac, ze ten proces swiadomej sakramentaUzacji M
moze bye stosowany jedynie przy okazji takich dziaian, ktore nie s$m

wewnftrznie z\e Dose niefortunnie Gita nie byla pierwotnie wydanaiM

jako samodzielne dzieio, ale jako teologiczna dygresja wewn^trz epickie-

go poematu, Poniewaz- Mahahharata, tak jak wi^kszosc utworow epi-
|

ckich, w znacznej mierze dotyczy wyczynow wojennyeh, przeto udziela- T

na w bide rada, abv dziaiac bez przywiqzania i jedynie dla Boga, odnosL I

si? przede wszystkim do dziaJan wojennyeb. Otoz wojnie towarzyszy i 1
jest jej efektem szerokie rozpowszeebnienie si? gniewu i nienawisci,

pychy, okrucieiistwa i strachu. Mozna wi?c zapytae, czy mozHwe jest (je- /

sli Natura R;:eczy jest faka, jaka jest) nadanie rangi sakramentu dziata-

niom, ktorych psyehologiczne skutki uboczne przeslaniajq Bo^a w spo-

sob rownie zupemy, jak to jest w przypadku powyzszych nami^trtosci. .]

Bndda Kanonu palijskiego odpowiedzialby na to pytanie z pewnoscia,

przeezqeo. Tak samo odpowiedziatby Laozi z Daodejingu. Tak samo od-

oowiedziatby Chrystus z Ewangetii synoptycznyeb. Kryszna z Gity (lite-

rac-ki przypadek sprawii, ze jest on takze Kryszn^ z Mahabharaiy) daje
||

odpcwiedz iwierdza^ea. Nie mozna jednak zapominae, ze odpowiedz ta

jest obwarowana ograniczaja^cymi waninkami, Mford dokonywany bez

ziemskich przywiazan zalecany jest jedynie tym, ktorzy naleza do kasty

wojownikow i.'dla ktorycb wojna jest obowiazkiem i powolaniem. Ale to

co jest powinnoseiq i dharmq dla kszatrijow
r
nie jest dharmq i jest czyms

zabromonyrn dia bramina, a takze nie miesci si? w ramach normalnego

powotorua ani kastowycb powinnosei kupcow i robotnikow. Hindusi m.6-

wiej, ze kazde pomteszanie kast, kazde przej^cie przez iednego cztowieka

\ tego, co jest powolaniem i powinnosei^ stanowa innego cztowieka, to

moraine zio i zagrozenie dla stabdnosci spo*eezeristwa. Tak wiee zada-

niem braminow jest stac si? prorokami i nabyc zdolnosci, ktore pozwa-

laja wyjasnioc bliznim natur? wszechswiata, ostatecznego celu eztowie-

ka i drogi prowadz^eej do wyzwolenia. Gdy zohnerze lub administrate-

rzy, liebwiarze, fabrykanci i robotnicy uzurpuja sobie prawo do pebiienie

funkeji braminow i formumj^ filozofi? zyciowa zgodnie ze swoimi spa-

czonymi wyobrazeniami na temat wszechswiata, wtedy spoteczehstwo

wpada w zam^t. Podobnie, zamet panuje wtedy, gdy bramin - cztowiek o

duchowym autorytede i nie odwo^ujqcy si^ do przymusu - obejmuje wJa-

dz^ naiezn^ posluguj^cym sif przemoe^ kszatrijom lub gdy zadania

sprawowania wtadzy podejmujq si? bankierzy i maklerzy, aibo, wreszcie,

gdy walka b^da^ca dharmq kasty wojownikow, zostaje narzucona w ebwi-

li poboru do wojska braminom, wajsjom i siudrom. Historia Europy poz-

nego sredniowiecza i Odrodzenia jest w znacznym stopniu historic spo-

fecznego zam^tu powstaja^cego w momeneie, gdy wielu z tyeh, ktorzy
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nnw^ni bvc nrorokami. porzuca autorytet ducbowy na rzecz pien^dzy i

E^XJS^at^ bistoria wspotczesna jestf^m^
^ScSem tego co dzieje si<?, gdy przywodcy pohtycznr, ludzxe m^re-

'^i*SSS SLowo pro etariusze podejmuja si? nalezqcego dotaw
Sw mdanS sformulowania filozofii zycia t

gdy lichwiarze decydujo

KtwfSStaSS o kwestiach wojny i pokoju, i gdy POwmnosm kas^

^Sk6^narzSone s, wszystkim i
^dnoczesmek^demu z osobna,

bez wzgl?du na psyebofizyeznq konstrukcj? i powoiame.
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CWICZENIA DUCHOWE
Rytualy, sakrament, ceremonie i Hturgie - wszystko to nalezy do kultu

publicznego. Sa, to srodki, ktore przypominaja, poszczegolnym wiernym o

prawdziwej Naturze Rzeczy oraz o tym, jakie powinny bye ich zwi^zki z

innymi wiernymi, ze wszeebswiatem i z Bogiem. Czym dla publiczftego

kultu jest rytuat, tym dla prywatnego nabozeristwa sa ewiczenia dueho-

we, Sq to srodki, ktore samotna jednostka powinna stosowac, gdy wcho-

dzi do swojego gabinetu, zamyka drzwi i modli si? do swojego Ojca, ktory

jest ukryty. Cwiczenia duehowe, tak jak wszystkie inne srodki - spiewa-

nie Psalmow i szwedzka gimnastyka, logika i siiniki spalmowe - mog^
bye uzyte dobrze lub zle. Niektorzy iudzie stosujqcy ewiczenia duehowe

czyniq post^py w zyeiu duchowym; inni r stosuj^e te same ewiczenia, nie

robia, postgpow. Wiara, jakoby samo ieb uzycie byto ba^dz rownowazne

oswieceniu, badz je zapewniato, jest zwyktyra bahvochwalstwern i zabo-

bonem. Pominqc je calkowicie, zrezygnowae z odkryeia, ezy i w jaki spo-

sob mog^ one pomoc w osiqgni^ciu naszego ostatecznego eelu, jest ni-

czym innym jak zarozurrriatoscia, i uporczywym obskurantyzmem.

Sw. Franci.sz.ek Salezy mawia!: „Siysze zewszad, jak mowi sie wylaczme o

doskonaiosei. Ale doskonatosc ta przejawia sie^ tylko w stowach; widze

bowiem bardzo niewielu ludzs, ktorzy rzeczywiscie j^ praktykuja,. Kazdy

ma wJasne poj^cie doskonatoscL Jedni mysl.3, ze lezy ona w kroju jego

ubrania, drudzy, ze w poscie, trzeei, ze w jahrmznie lub w przyjrnowaniu

sakrarnentpw, w medytaeji, w jakims specjalnym darze kontemplacji lub

nadzwyczajnym darze Jaski, ale - jak mi sie wydaje - wszyscy tkwiq w
b.edzie, ponifiwai myla, srodki, lub wyniki, z celem i przyczynq.

Jesli o mnie chodzi, to jedyna doskonaloseia., jaka, /nam, jest szczerze

kochac Boga i mitowae swojego blizniego jak siebie samego. Mitosierdzie

jest jedyna cnotsj, ktora nalezyeie jednoczy nas z Bogiem i cztowiekiem.

Takie zjednoczenie jest naszym ostatecznym zadaiuem i celem, a cala

reszta jest zwyktym ztudzeniem".
Jean Pierre Camus

Sw. Franciszek sam zatecal sfosowanie cwiczen duchowych jako sro-

dek rozwijania mitosei do Boga oraz blizniego i twierdztt, ze ewiczenia te

zaslugujq na to, by si^ o nie powaznie troszczyc. Ostrzegal jednak, ze nie

nalezy nigdy dopuszczac, by przywia^zanie do staJyeb form i godziny mys-

lowej modlitwy stalo si^ nadmierne. Ziekcewazenie jakiegokolwiek pil-

nego wezwania do mitosierdzia lub posluszenstwa dla praktykowania
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wtasnyeh cwiczen duchowych byloby zlekcewazeniem celu waJ P™«r
dzetcych do niego srodkow dla srodkow zaledwie posredmch i oddalonych

nd celu o wiele szczebli. .

Cwiczenia duehowe stanowia specjalna klase praktyk ascetycznyc^h

maiacych na ceiu, po pierwsze, przygotowanie intelektu . emoqt do tych

w?2zych form modlUwy. w ktorych dusza jest ZaSadmczo>emaw^
sunku do boskiej Rzeczywisto&i, oraz po drugie, spowodowame prze-

r«ny charakteru poprzez wystawienie „ja" na &wiatto.i poprzez wzmo-

zona samowiedze oraz wypiywajaca z niej odraze do samego SIebie.

Nl radomo d'okladnie, kiedy dbkonano na WschOdzie ^ematyzacjn

odmian myslowej modlitwy; z pewnoScl* jednak stale si? ^bardzo

wczesnie. Wiadomo, ze zarowno w Indiach. jak i w Chmach cwiczeaia

duehowe (ktorym towarzyszyly lub ktore poprzedzaly bardziej lub tnmej

szczegolowo opracowane cwiczenia fizyczne, zwiaszcza zas cwiczema

XCslwane byly na kilka stuleci przed narod?
memOvy**

sa. Na Zachodzie mnisi pustelnicy spedzah znaczna cz?sc kazdego dn a

na medytacji, ktora mial* bye srodkiem wiodacym do kontemplacji lub

Snoczacego poznania Boga. We wszystkichnatommst okresach historu
#

cTrzeSaSt^a modlitwa myslowa byla szeroko stosowana ,aho uzupet-

Se josnei modlitwy stanowi^cej cz?sc publicsnej i prywataej prak-

SS^SSSe . jJdnak praca nad ^ystematyzacja modlii^y myalowe, .

SSk«tai«iem j«i w opracowane ewiczenie duehowe podj?to

«

jojWa,

' wvdafe «e nie wezesniei niz poc! koniec sredmowiecza, gdy dzialajacy

- 7ewntrTkosciota reformatory, pode.imujac wysilek przywrocemjjdo

^ lycTa chylacego sle ku upadkowi monastycyzmu i wzmocmema rel gyne-

' SdSnosci Lieckiej, zdezorientowanej Wialka, Sehwna. I gtfboko

noruszona zepsuciem kleru, upowszechnili te nowa forme zycia ducho-

IXirSaVaSej skutecznyrm i wptywowymi sposrod tych wczesnych .

SXnatyzatorow bvli kanonicy w Windesheim, pozostajljcy w bhskieh

I sSsunkach z Bracmi Wspolnego Zycia. W ostatoich latach szesnastego i

; n^pocIX siedemnastio stulecia cwiczenia duehowe rta* «* mozna

II uowSec pozytywnie modne. Wczesni Jezuici pokazah, jakie nadzwy- v

P SnlpSkSt^lcIna charakteru. jakie nateienie woh i oddamamoze .\

I osSgnac ezlowiek majaey za soba systematyczny trenmg opafty »Nrt» /

?
lektualnych i imaginatvwnych cwiczeniach sw. Ignacego Loyoh Pome- /

SCtym czasie wchrzescijafekiej Europie prestiz Jezuitow byl bardzo

duzy dS byl rowniez prestiz cwiczen duchowych.W czasie p,erwszego

sScia Kontrreformacji zostaly utozone, rozpowszechnione i enti«j a -

s vczme przyjete liczne systemy myslowej modlitwy (vnele z mch, w
'

nrzeciwiehstwie do cwiczen Loyoli, mialo,charakter wyrazme m^tycz-

r- nyrpTsporze o kwietyzm mistycyzm stracil dobra reputacj., a wraz
:

,

I mistycylmem wiele sposrod niegdys populamych systemow opracowa-

: nych przS swoich tworcow z mysla o wspomagamu duszy ****%
I Sntemplacji W celu zvskania bardziej^zczegolowych mformacji na ten

fnteSacy i wazny temat, czytelnik powinien zajrzec do nastepujacych
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prac; Christian Spirituality Pourrata, The Art of Mental Prayer Rede
Frosta, Prngress through Mental Prayer Edwarda Leena oraz Spiritual
Exercises Aoifrida Tillyarda, Tutaj mozemy pokazac jedynie kilka cha-
rakterystycznych probek z roznych tradycji religijnycb.

Wiedz, ze gdy uczysz sie trade siebie, wtedy osiqgasz Umilowane. Nie ma
zadriego innego sekretu i o niczym innym nie wiem,

Ansari z Heratu
Jak widzielismy, sze&set I at pozniej sw. Pranciszek Salezy mowil do-

kladnie to sarno do mlodego Camusa oraz do wszystkich innych, ktorzy
przybyii do niego z naiwnq nadziejq, ze bedzie mogi ujawnic jak^s latwq
i, niezawodnq gztuczk? pozwalajgcq osiqgnqc jedoczqce poznanie Boga;
Zatracio si? w Umitowanym - nie rna tu innego sekretu. A jednak sufi,

podobnie jak icb ehrzescijanscy odpowiedniey, stosowali cwiezenia du-
chowe ria szerokq skale - oezywiscie nie jako eel sam w sobie, nawet nie
jako bezposredhi srodek, lecz jako srodek wiodqcy do bezposredniego
srodka jednoczenia si$ z Bogiem, a mtanowicie do woinej od „ja" i pelnej
mitosci kontemplacji.

Przez dwanascie lat bylem kowalem wlasnej duszy. Wtozyfem jq do pieca
suroworsci i spaHiem w ogniu walki, polozytem jq na kowadle zarzutu i tide-
r'atem mfotem winy, az uezymtem z rnojej ciu^^y lustro. Przez piec fat
bylem lustrem samego siebie i zawsze czyscitem to lustro rozmoitymi akta-
mf czci i poboznosei Potem przez rok skupiatem swoje spojrzenia w kon-
templacji. Ujrzatem na swoich bokaeb pas pychy, proznosci, zarozumiatos-
ci, zaufania do dewocji i aprobaty dla wfasnych czynow. Pracowatem jesz<
cze piee lat az pas ten zostal znoszony i na nowo stalem sie wyznaweq Isla-

mu. Spojrzalem i zobaczylem, ze wszystkie rzeczy stworzone sq martwe*
Wyglositem nad nimi cztery akhir, wrocilem z ich pogrzebu i bez udziaiu
tego, co stworzone, a jedynie dzi^ki bozej pomocy, dotarlem do Boga.

Bajazyd z Bistun
Najprostszq i najbardziej rozpowszeehnionq farmq cwiezenia duchd-

wego jest powtarzanie boskiego imienia lub jakiegos zdania stwierdza-
jqcego istnienie Boga lub zaleznosc duszy od Boga.

I diatego, gdy sposobisz si? do tej pracy [kontemplacji] i ezujesz dzj^ki las-
ce, ze jeste4 wezwany przez Boga, wznies w lagodnym mitosnym porusze-
iifu swoje serce ku Bogu. I miej namysli Bo^a

r
ktory 0*9 stworzyl, ktory cie

odkupil i ktory taskawie powola? ci? do twojego stanu, i nie przyjmuj zadnej
innej mysli o Bogu, A przeciez i to wszystko na ntc

t jesti nie b^dziesz go
poz^dak bnwiem naga intencja skierowana ku Bogu, bez zadnej innej poza
nim samym przyczny, w pelni wystarczy.
A jesii pragniesz miec te intencj? owiniet^ w jedno slowo, tak abys mogt

jq lepiej lichwycic, wez tylko jedno mate, jednosylabowe slowo, ho lepsze
bedzie 06 dwusylabowego- bowiem im krotsze, tyrn iepiej odpowiada pracy
ducha. A takim stowem jest slowo B6G lub slowo MUOfiC. Wybierz to,

ktore cbcesz, lub jeszcze inne - takie jednosylabowe slowo, jakie spodoba ci

pie najbardziej. T przytwierdz je do swojego serca, tak aby nigdy nie moglo
stamtqd odejs6

f cokoiwiek by sie state
C?y bedziesz sie wybierai na wojn^ czy tez bedzie panowaf pokoj, to slo-

wo bedzie twojq tarczq i wloczniq. Z nim uderzysz na te chmure i na ciem-
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nosci, ktore st% nad tobq. Tym slowem rozbijesz wszelkie myslenie zakryte

chmurq zapomnienia, t nawet jesli dreczyc ct? bedzie jakakolwiek rnys! f

aby zapytac to, co bys cbnial mipc, odpowiedz tylko tym jednym slowem

[BOG lub MILO§6]. A jesli myslta bedzie chciala z powodu swojej uczo»

nosci objasnic ci to slowo, powiedz jej, ze chcesz je miec cale, nienaruszone i

niezniszczone. I jesii bedziesz mocno si? trzymaUego zadania t
bqdzpewien,

j

zemysl ta nie bedzie trwala ani cbwili dluzej. ^^ ^^^^
W innym rozdziale, autor Obloku niewiedzy sugeruje, ze stowo symbo-

lizuj^ce nasz ostateczny eel powihno czasem wyst^powac na przemian z*

slowem oznaczajqeym nasze obecne polozenie w stosunku do tego eeiu.

Slowami, ktore miaiyby bye powtarzane w tym cwiczeniu t sq GRZECH i

BOG.
Nie nalezy naruszac ani tlumaezye tych stow ciekawym umyslemt rozwazac

ich przymiotow, jak gdybys cbciat rozwazaniem tym wzmoenic twoje odda-

nie Sadze. ze mgdy nie takiego nie powinno sie dziac w tym przypadku i w
tej pracy.' Ale trzymaj te siowa eaJe; przez GRZECH pojmuj dezar. nie

'wiesz nawet jaki -otoz jest to nie innego, jak ty sam. (...) Ale poniewaz przez

caly czas, gdy zvjesz 1ym marnym zyciem, musisz wciqz czuc gdzies ten

zgnily i smierdzacy riezar grzecbu, tak jakby byl zl^czony z substancja

twojegn bvtu i w niej zakrzepiy, powinienes zatem mysJec na zmiane te dwa

slowa - GRZECH iTOG. Musisz przy tym rozumifee te ogolna prawde. ze

gd^by^ ratal Boga, nie mialbys grzechu: a gdybys mogl nie miec grzechu,

mialbys Boga, .

Obfok memedzy

? Szejk wzia? mnie m reke i zaprowadzif do klasztom. Usiadlem w portyku, a

szejk wziql ksiqzke i zaczql czyt.ac. Nie moglem, jak to sie dzteje zwykie z

uczonym. pohamowac ciekawosci, jaka to byla ksia^zka,

Szejk spostrzegl moje mysli. „Abu Sa'id - powiedziaf - wszyscy prorocy w

liczbie stu dwndziestu ezterech tysi^cy zostali wyslani, aby glosic jedno slo-

wo. Nakazali ludziom mowic 'Allah' i sami tez mu sie oddali. Ci, ktorzy sfy^

szc? li to slowo jedynie uchem, pozwolili mu wyjsc drugim uchem; ale ci, ktd-j

styS7eJi je duszq, wyryli je w swoich duszach i powtarzali, az przenik-

nolo ich serca i dusze, i wtedy cala ich istota stala si^ tym stowem. Stall si^
;

. uniezaieznieni od wymawiania slowa;staH siewolni od brzmienia liter, Zro^

zumiawszy duchowe znaczenie tego slowa, stali si? nim pochioni^ci tak

bardzo, ze nie byli juz dluzej swiadoml wlasnego istnienia".

Abo Sa id

Wezeie krotki werset lub psalm ~ bedzie on dla was tarcz^ i paneerzem w
j

spotkaniti ze wszystkimi wrogami.
.Cassiaa *

- cytujqc Ojca Izaaka

W Indiacb powtarzanie boskiego imienia lub mantry (krotkiego kulto-
!

' wego lub doktrynalnego stwierdzenia) nazywane jest japam i stanowi

jedno z ulnbionych cwiezen ducbowycb we wszystkich hinduistycznyeh i

buddyjskicb sektach. Najkrotszq mantrq jest OM - mowiony symbol,

skupiajqey na sobie ca^a filozofie Wedanty. Tej oraz innyrn mantrom

Hindusi przvpisujq pewien rodzaj magicznej mocy- Podobna skutecz-

.

nose byla i jest nadal przypisywana sloworti i swi^tym formuJom przez
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buddystow, mahometan, zydow i chrzescijan. I oczywiscie, tak jak trady-
cyjne rytuafy religijne wydaja^ sie miec moc wywoiywania realnej obec-
nosci Lstnien, ktorym wiara i oddanie pokoleri wiernych nadajej psychicz-
na, obiektywnosc, tak rowniez slowa 1 frazy przez dlugi czas ezczone jakq
swiete moga stac sie kanaiami przenoszacymi sity inne i wieksze niz stty
jednostki, ktora akurat w danym momencie te frazy i slowa wypowiada.
Jednoczesnie jednak, nieustanne powtafzanie „tego slowa BOG lub tegd
slowa M1LO&0" moze w sprzyjajacyeh okolicznosciach wywrzec gleboki

/ skulek na podswiadomosc, budzac to wtasnie wolne od
t,ja" skupiehie

woli, mysli i uczuc, bez ktorego niemozliwe jest jednoezace poznanie
;Boga< Co wieeej, moze sie zdarzyc - jesli stowo jest po prostu powtarzane

, t
caJe, nienaruszone i nie zniszczone" przez dyskursywna analize - ze
Faki do ktorego stowo sie odnosi w koncu pojawi sie w duszy w formie
peJnej intuicji, Gdy sie<to zdarza, wtedy

t1otwieraja, sie bramy liter tego
swiata" (mowi^c jezykiem sufteh) i dusza przechodzi przez nie Ho Fize-
czywistosci. Ale, jakkolwiek wszystko to moze sie zdarzyc, to przeciez nie
musi zdarzyc sie koniecznie. Nie ma bowiem duchowych specyfikow, nie
ma przyjemnych t niezawodnych panaceow dla dusz, ktore oierpia, po-
niewaz sq oddzielone oraz pozbawione Boga. Nie

t
nie ma gwarancji ozd-

rowienia; a jesli medyeyna cwiczen duchowych zostanie uzyta niewiasei-
-wie, wtedy moze zapoczatkowae nowa chorobe lub wzmoc stara. Na przyv
klad zwyezajne, mechaniezne powtarzanie boskiego imienia moze spo~
wodowac pewien rodzaj dretwego oshjpienia nie dorownujqcego an&li-
tycznemu myslemu w takim stopmu, w jakim z drugiej strony wizja to
ostatnie przerasta, A poniewaz swiete stowo jest sadem poprzedzaj^cym
doswiadczenie wywolywane jego powt^rzaniem, przeto ostupienie to, lub
jakis inny niezwykty start, brane jest za bezposrednia swiadomosc Eze-
czywistosci i jest balwochwalczo rozwijane i poszukiwane, a wola, zanim
jeszcze odwroci sie od Ja'\ zwraca sie ku temu, co uwazane jest za
Boga.

Niebezpieczenstwa czyhajaee wsripdzie na kogos, kto praktykuje ja-
pam. a kto niedostatecznie umartwii sie i jest niedostatecznie skupiony i

przytomny, napotykane s^ w tej samej lub w irmych postaeiach przez
ludzi stosujaeych bardziej wyszukane cwiczenia duehowe, Tntensywna
koncentracja na obrazie lub Mei zaleeana przez wielu nauezycieli, zarow-
no tych ze Wschodu, jak i tyeh z Zachodu, dla pewnych osob w pewnyeh
okolicznosciach moze okazae sie bardzo pomocna, hatomiast w innyeh
przypadkaeh moze bye bardzo szkodliwa. Jest pomocna, gdy koncentra-
cja powoduje taki spokoj umyshi, takie milczenie intelektu, woli i uczu-
cia, ktore sprawiaja, ze boskie Stowo moze zostac wypowiedziane we-
wnatrz duszy. Jest szkodliwa, gdy obraz beda^y przedmiotem koncentra-
cji staje sie halucynacja tak realn£|, ze brany jest za obiektywn^ Rzeczy-
wistosc i jest w balwochwalozy sposob ezczony. Jest szkodliwa rowniez
wtedy, gdy cwiczenie koncentracji w>rwoluje niezwykle skutki psychofi-
zyczne, ktore dla doswiadczajqeych ich osob - uwazajacych je za special-
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ne laski i lacznosc z Bogiem - stanowi^ powod do osobistej pychy. Naj-

bard?iej pospolitymi wsrod tych niezwyktych zjawisk sa widzenia, siy-

szenia glosow, prekognieja. telepatia i inne moce psychiczne oraz eieka-

we zjawisko intensvwnepo rozgrzewania si^ ciata. Wiele osob praktyku-^

jacych cwiczenia koncentracji doswiadcza od czasu do czasu tego zaru.)

Szeree chrzescijanskich swietych, z ktorych najbardziej znam sa sw,

Filip Neri i sw. Katarzyna z Sieny, doswiadczato go nieprzerwame. N»
Wschodzie opracowane znstaly teehniki, dzieki ktorym wzrost tempera-.;

tury ciala powodowanv intensywna koncentracji moze bye regulowanyj B

kontrolowany i pozytecznie wykorzystywany na przyklad w celu utrzy4

mania ciepta osobv uprawiajacej kontemplacjew czasie mroznej pogodyi

W Europie gdzie zjawisko to nie jest dobrze rozumiane, wielu rzeteo-

mveh mistrzow kontemplacji doswiadczylo tego zaru i wyobrazdo sobie,

iakoby byto ono jakas specjaina laskcv boza, czy nawet doswiadczemem -

f

ziednoczenia, a poniewaz niedostatecznie umartwtli samyeh siebie 1
nie-

dose byli pokorni, popadli w balwochwalstwo i wgduchowa pych?, prze
;

>•

slaniajaca im Boga. M

Ponizszy fragment jednego z wielkich pism mahajany zawiera prze-

nikliwa krytyke pewnego rodzaju cwiczen duchowych, zalecanych przez

nauczyciel'i hinajany: koncentracji na symbollcznych przedmiotach, me-

• dytacfi nad przemijaniem i niszczeniem (medytacji w celu wylec^enia
'

duszy z przywiazania do ziemskich spraw), nad roznymi cnotami. ktore

nalezy rozwijac', nad podstawowymi naukami buddyzmu. (Wiele z yen

cwiczen jest szczegolowo opisanych w Sciezce czystosci, k*l?dze, ktora

zostaJa w catosci przetJumaczona i opublikowana przez Pah Text .Society.

Cwiczenia stosowane w buddyzmie mahajany zostaty opisane w sutrze

Surangama, przetlumaczonej przez Dwighta Goddarda, oraz w tonne

Tibetan Yoga, wydanym przez Evans-Wentza.) ',",.,
. .

W swoim cwiczeniu jogin widzi [w wyobrazni] forme sionca b^dz ks^zyca,

lub cos wyeladalacego jak lotos lub swiat podzie'mny, albo tez rozmaite for-

mv takie, jak niebo, ogien i tyra podobne. Wszystkie te pozory prowadza go

na dro?e filozofow, sciagaja go w do! do stanu srawakow. do krainy pratje-

kabuddow. Gdy wszystko to zostaje odJozone i gdy osiaga si? stan meobec-

nosri obrazow, wtedy pojawia sie stan zgodnofci z ..takoscia we wlasne]
:

osobie' wtedy buddowie przyb?da razeni ze wszystkich swoich kxam i do-

tkna gtowy dobroczyhcy swymi Isni^cymi dlohmi.
^ ^^^^^ .

lnnymi stowy, intensywna koncentracja na jakimkolwiek obrazie (na-

wet jesli jest on, jak lotos, swietym symbolem) czy jakie]kolwiek idei,

zaczynajac od idei piekta, a kohczac na idei jakiejs godnej pozadama

cnoty lub na jej apoteozie w jednym z boskich atrybutow, jest zawsze

"koncentracja na czym's wytworzonyms przez wlasny umysl. Czasem u

osob ktore p'nzeszly przez umartwienia i ktorych mysli s^ nalezycie sku-

pione, akt koncentracji taczy sie ze stanem otwarcia i czujnej P^T-^s-

ci podczas ktorego staje sie mozliwa prawdziwa kontemplacja. „Ia,Kosc ,

I albo tez boskaJodstawa wszelkiego bytu, sama objawia sie tym, ktorych
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ani wola, ani wyobrazenia, ani uczucie czy intelekt me s^ skupione na
ego (czy rtawet na aiter-ego),

Powiadam wiec, ze zwrocenie si? do wewn^trz musi bye odrzueone, ponie-

waz ni^dy nie mozna dopuscic do zwrocenia sie na zewn^trz; trzeba zyc

nieustannie w g*ebi boskiej Istoty i w nicosci rzeczy, A jesli czasem czto-

wiek odkryje, ze jest od nich (od boskiej Istoty i od stworzonej nicosci]

oddziolony, musi do nich powrocic nie poprzez zwrocenie sie do wewnqtrz,

lecz przez unicestwieme.
Benet 7 Canfield

Zwrocenie sie do wewnatrz jest postepowaniem potepionym w sutrze

Lankawatara jako droga joginow, jako drnga prowadzqea w najgorszym
przypadku do batwochwalstwa, a w najlepszym do ezeseiowego poznania

Boga na wewnetrznych wyzynach duszy, nigdy natomiast do kompletne-

go poznania Go w jego pefrn od wewn^trz, tak samo jak na zewnqtrz.

Unicestwienie (ojeiec Bene! rozrdznia dwa jego rodzaje - bierne i czyn-

ne) jest dla buddyf^tow rnabajany stanem „nieobecnosci. obrazow" w kon-

templacji oraz, w ezynrtym zyciu, stanem calkowitego nieprzywiazania,

w ktorym wiecznose moze zostac uchwycona wewn^trz czasu i w ktorym
mozna rozpoznac $am$ar$ jako cos jednego z nirwana.

A zatem, jnsli ebcesz stac i nie upasc, nie ustawaj nigdy w swoim zamiarze,

lecz uderzai wiec?nie w te cbmure niewiedzy, ktora jest pomiedzy toba, i

twoim Bogiem. ostra, strzaJej tesknej milosci, I brzydz sie myslq o czymkol-

wiek nizszym od Boga. I nie oddalaj sie. cokolwiek sie zdarzy. Bowiem tylko

ta pfaca niszczy pod stawe i korzeri grzecbu, (...)

Tak. i coz jeszeze? Chocbys nie wiem jak wiele piakal: z zahi nad swoimi

grzechami lub z namietnosci do Cbrystusa, chocbys myslat nie wiem jak

wiele o niebianskteb rozkoszach, coz ci to da? Na pewno przyniesie ci to

wiele dobra, wiele pomocy, wiele korzyscu wiele laski. Ale w porownaniu z

tym sJepym poruszeniem mitosci czyni to, lub moze czynie, bardzo niewiele

bez tej milosci. Ona wtasnie bez owych innych rzeczy jest najlepszq ezeseia,,

ktdrq wybrala Maria. One bez niej daja, jedynie niewielka, korzysc, badz nie

daja takiej. Nie tylko niszczy ona podstawe i korzen grzechu, ale rodzi cno-

ty. Bowiem jesli jest prawdziwie pojeta, to bez zadnego twojego w tym
udziahi wszystkie cnoty beda, w niej misternie i doskonale pojete, odczute i

zawarte, I obocby czlowiek mial nie wiem jak wiele cnot, a nie miaiby tej

mttosci. wszystkie beda, zrnieszane z jakims pokretnym zamiarem, ktbry

sprawi, ze bed3 niedoskonate. Cnota bowiem nie jest niezym innym jak

opanowanym i znajacym miar^ afektem skierowanym w caiosci ku Bogu
dla Niego Samego.

Ohfok niewiedzy

Jesli cwiczenia koncentraeji, powtarzanie boskiego imienia, medytacje

nad atrybutami. Boga lub nad przedstawianymi w wyobrazni scenami z

zyeia swietego czy awatara, pomagaje^ tym, ktorzy stosuja je w eelu

wyzbycia sie
, t
ja

,T

, osiagni^cia stanu otwartosci i (aby uzyc wyrazenia

Augustine Baker) T,umilowania czystej boskosci", umoziiwiajqeego zjed-

noczenie duszy z Bostwem, to takie cwiczenia ducbowe s§ w pelni dobre i

pozqdane, Jesli rodz^ inne skutki — zaprawd^
r
poznaeie drzewo po jego

owocach,
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. .
y bedzie trudniejsze do zwalczenia, rriz to jest w £>rzypadku osoby, ktora

i \j ( zyje w skupiehiu i nigdy nie zapomina,,kim jest i w jakim pozostaje sto~

\ sunku do wszeehswiata i jego boskiej Podstawy. Niektore sposrod naj-

bardziej pozytecznych cwiczen duchowych wykorzystuja, w rzeezywis-
tosci rzeczy rozpraszajqce uwage w taki sposob, ze to, co stanowiio prze-

szkode w zapomnieniu o sobie, w uciszeriiu mysli i osiqgnieciu pasywnos-
ci w stosunku do Boga, zostaje przeksztatcone w narzedzia postepu, Po
pierwsze jednak, tyttdem wstepu do opisu tych cwiczen, nalezy zauwa-
zyc, ze wszyscy mistrzowie sztuki myslowej modlitwy zgodnie radzq
swoim uczniom, zeby nie czynili nigdy gwaltownych wysitkow woli w
celu zwalczenia „od zewnatrz" rozpraszajacych mysli, powstaja^cych w
umysle w okresach skupienia, Powod zostal zwiezle przedstawiony przez
Beneta z Canfield w jego Zasadzie doskonalosci: „Im wiecej eztowiek
dziala, w tym wiekszym stopniu jest i istnieje, Im bardziej jest i istnieje,

w tym mniejszym stopniu jest i istnieje wnim Bog". Kazde uwydatnienie
odrebnego osobowego J a" wywohtje odpowiadajaee mil zmniejszenie
stopnia, w jakim to „ja" uswiadamia sobie boska^ Rzeczywistosc. Jakakol-

,
wiek gwaltowna reakcja zewnetrzna woli przeciwko rozproszeniu auto-

\ matycznie uwydatnia odrebne, osobowe „ja", a poprzez to pornniejsza

\szanse jednostki na poznanie i umiJowanie Boga. Probtijac zlikwidowac
na siie nasze snione na jawie sny, ktore przestaniajq nam Bogs, pogle-

biamy po prostu nns'za wrodzona niewiedze^ W tej sytuaeji musimy zre-

.

zygnowae z prob zwalezania rozproszenia i znaleze sposoby badz oszu-

kania go, badz zrobienia z niego jakiegos uzytku* Jesh\ na przyklad,
osiagnelismy juz pewien stopien ozujnej pasywnosci w stosunku do Rze-

czywistoseu a w nasze mysli wkracza, cos, co powoduje rozproszenie uwa-
gi, to mozemy po prostu „ommae wzroktem" tego zJosliwego i lubieznego
idiote, stojqeego pomiedzy nami a przedmiotem naszego „prostego spoj-

rzenia". Bozproszone mysli pojawiajq sie teraz na pierwszym planie

swiadomosci; uswiadamiamy sobie ich obecnosc, a nastepnie, lekko \

iagodnie, bez zadnego napinania woli
f
przenosimy ognisko naszej uwagi

na znajdujaca, sie iv tie Rzeczywistosc, ktorq chwytamy, ktorej sie dorny-

slamy, lub ktora (dzir^ki przeszlym doswiadczeniom lub dzieki aktowi
wiary) po prostu znamy. W wielu przypadkaeh to niewysilone przeniesie-

nie uwagi bedzie sprawiac, ze rozpraszajqey przedmiot utract swoj na-

tr^tny charakter .,bycia tu" i, przynajmniej na pewien rzas, zniknie,

Jezeli serce bf^ka sie lub jest rozproszone, doprowadz je lagndnie z powro-
tern na rniejsce i u\nz je czute przed oblteera jego Mistrza, I aawet jesti

przez cata godzi'ne nie robisz nic innego, a tylko sprowadzasz z powrotem
i svvoje serce i k?adziesz je na powrot przcd obliczcm Naszego Pan a, to mimo
ze odchodz.i one za kazrlym razem, gdy je zawracasz z drogi, twoja godzina
przyniesie prawdziwy pozytek.

Sw. Franeiszek Satezy

W tym przypadku oszukanie rozproszenia jest cennq lekojq spokoju i

wytrwalosci. Tnna, bardziej bezposrednia metoda zrobienia uzytku z mal-

py ^yj^cej w naszych sercach, opisana jest w Obhku niewiedzy,
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Gdy czujesz, ze nie mozesz ^adnej miarq ich | rozpraszajacych cie myslij

zwalczyc, upadnij pod irh naporem na ziemie jak lajdak i tchorz zwyciezO^

ny w bitwie i pomysl, ze jest czystym szalehstwem walczyc z nimi diuzej, aV
zatem, bedae w rekach nieprzyjaciot, oddaj sie Bogu. (..,) I napewno, mysle,/

jezeli ta metoda bedzie prawdziwie pojmowana, to bedzie ona wlasnie me-

toda prawdziwego poznania i odczucia siebie samego takiego, jakim jestes,

jako rzeczy nieszczesnej i plugawej, dalece gorszej niz nic; to poznanie i to

odczucie stanowia potuiriosc jpokorel, Ta potulnoscia zasluzysz na to, aby

Bog zstqpil w swojei potcdze i pomscil cie na twoich wrogach, podnoszac cie

i z umilowaniem ncierajac z lez twoje duchowe (iczy, tak jak czyni to ojeiee

dziecku, More o malo co nie zginelo w paszczekach dzikow i wsciekk? k^sa-

j
j^cych nicdzwiedzi. Obhk niewiedzy

Istnieje wreszcie cwiczen ie, czesto stosdwane w Indiaeb, polegajace na

beznamietnym badaniu rozpraszajacych mysli, obserwowaniu tego, jak

si<? pojawiaj^, i sledzeniu ich wstecz, poprzez pami^c poszczegolnyeh

mysli t
uczuc i dziatan, az po ieh zrodla w usposobieniu i charakterze.w

konstytucji cielesnej t n abytych przyzwyczajeniach. Postepowanie to

ujawnia duszy rzeczywiste powody je.j oddzielenia od boskiej Podstawy

jej bytu. Spostrzega ona wreszcie, ze jej ducbowa niewiedza wyptywa %

wewn^trznej krnabrnosci lub z pozytywnie bvmtownsczego charakteru

tego, co stanowi jej
r
ja'\ a w szczegolnosci odkrywa ona punkty, w kto

ryeh to przesianiajace Podstawy^ krzepnJe jakby i zmienia si^ w naj-

twardsze i najbardziej zbite grudy, Wtedy postanowiwszy uczynic

wszystko, co moze ona zrobic w toku swojego codziermego zycia, aby

uwolnic si^ od przeszkod stojaeych na drodze do swiattosci, ze spokojem

odsuwa na bok dotycz^ce tych przeszkod mysli i, pusta, oczyszezona i

cieha, biernie wystawia sie na to, co lezy ponad ni^ i w niej samej -

czymkolwiek by to bylo.

„Noverim me t
noverim Te'\ zwykt powtarzac sw. Franciszek Salezy,

Prowadzqca do znienawidzenia samego siebie i do pokory samowiedza

jest warunkiem mitosci i poznania Boga, Duchowe cwiczenia czynia^ce

uzytek z rzeczy rozpraszajacych uwa£t* maja^ te wielka zalete, ze powiek :

szaja, samowiedze. Kazda dusza zblizajaea si^ do Boga must bye swiado-

ma tego, kirn i czy jest. Praktykowanie jakiejs formy myslowej lub glos-

nej modlitwy, ktora, by tak rzec, znajduje sie powyzej aktualnego pozu>
v mu moralnego danej osoby. jest dziatamem oszukanczym; konsekwenK

cjami. tego oszustwa sa blfdne wyobrazenia na temat Boga f
bahwoehwal-^

czy kult prywatnych i nierealistycznych fantazjioraz (z powodu braku

]

wynikajacej z samowiedzy pokory) duchowa pycha. ^

Nie trzeba prawie dodawac, ze metoda tajak kazda inna, niesie oproez

zalet rowniez niebezpieczenstwa. Ci, ktorzy jq stosujq, wystawieni s^ sta^

le na to pokus?, aby posrod nazbyt nedznych osobistych srodkow zapom-

niec o eelu - pokuse bycia pochbni^tym wybielaniem siebie lub pokus?

podjecia proby wykluezema ze swojej autobiografii czystej Boskosci,

i przed ktora ^rozztoszezona malpa" okazyv/ala wszystkie te fantastyczne

sztuczki, ktore obecnie z takim upodobaniem wspomina.
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Dochodzimy teraz do tego, co mozna by okreslic jako cwiczenia ducho-

we zycia eodziennego. Problem jest dose prosty: jak w ezasie prac i

wypocznku zaohowac pami^c o tym, ze wszechswiat to cos znacznie wie-

cej niz to, co rzuca $i$ w oczy osobie zaprz^tni^tej sprawami zawodowy-
mi oraz przyjemnosciami? Nie ma rozwi^zania tego problemu, ktore

bytoby rozwiazaniem jedynym, Niektore rodzaje praoy i wypoczynku sa

do tego stopnia proste i tak daleee nie wymagaja skupienia, ze pozwalajq

na nieustarme powtarzame swi^tego imienia lub wersu, na niczym nie

zm^cone myslenie o boskiej Rzeczywistosci lub, co jest jeszcze lepsze, na

nieprzerwane milczenie i czujn.^ pasywnosc umystu, Prawie wszystkie

zajf cia, ktore skfadaty si^ na dzienny zakres obowiqzkow brata Law re n-

ce'a (jego „praktyka obecnosci Boga" eieszyla sit? czyms w rodzaju slawy

w kr^gach, ktore norraalnie byty catkowicie niezainteresowane myslow^
modiitwq ezy cwiezeniami duchowymi) mialy wlasnie ten prosty i niewy-

magajqcy charakter, Sa jednak inne zadania zbyt zlozone, aby mozliwe
bylo przy nich stale skupienie myslL I tak, aby zacytowac Mistrza Eck-

harta. „ceiebrant, mszy, pochtoniety zbytnio zachowam'em skupienia, la-

two moze si f pomylic. Najlepszym spesobem jest probowae skupic tin*ysi
przed i po mszy, ale odprawiaj^c j^, czynic to calkiem prostolinijnie".

Hada ta odnosi si$ do kazdego zaj^eia wymagaj^cego nie podzielonej

uwagi Ale nie podzielona uwaga jest rzadko potrzebna i trudno utrzy-

mac jq, nieprzerwame przez diugi czas, Zawsze pojawiaj^ si? przedziela-

j^ce jq okresy rozluznienia, Kazdy ma moziiwosc zdec.ydowac, vzy prze-

rwy te b^dq wypelnione sniorxymi na jawie snami, czy tez czyms lep-

szytn.

Ktokolwiek ma w swoich myskich Boga, po prostu i jedynie Boga, i ma go

we wszystkich rzeczach, ten wnosi ze .soba^ Boga we wszystkie swoje prace i

we wszystkie miejsca, i sam Bogwykonuje wszystkie jego prace. Foszukuje

on jedynie Boga, nie nie wydnje mu sie dobre procz Boga. Staje si? jednym
7 Bogiem w kazdej mysli.Tak jak zadna wtelosc nie moze rozproszyc uwagi
Boga, tak nie nie moze spowodowac rozproszenia u tego cziowieka ani uczy-

nic z nipgo wielosci,

Mistrz Eekhart

Nie ehee powiedziec, ze pnwinnismy dobrowolnie zaangazowac s\$ w drog§
rozpraszajacych wpjywow; bron Boze! byloby to kus^eniem Boga i szuka-

nicm niebezpieczenstwa. Ale rozproszenie przyehodza.ee jakby z wyroku
opatrznosci, jesli ^tawi si^ mu czo?a i, nalezyta, ostroznoscia,, majrjc ze soba.

, troskliwie strzezo^e tfodziny modlitwy i czytania, obroei sie w dobro. Czesto
zdarza 4?ie, zc rzcezy f ktore sprawiaj^, iz wzdychamy za samotnoscia,, s^

bardziej korzystne dla naszego samoponizenia i zaprzeczenia w!asnemu
Ja" niz zupelna samotnose. (...) Czasem, pobudzajqca ksiazka o naboznej
tresci, zarliwa medytacja, uderzajqee nawroeenie schlebiaja. waszym gu-

stom i sprawiaja,, ^e czdjecie m$ zadoivoleni z samych siebie i uspokajacie

sie, wyobrazajae sobie, iz jesteseie daleko zaawansowani w kroezeniu po
sclezce c)nskonatoscl Napefaiaj^e was nierealnymi wyobrazenijmii, rozdy-

mac bed a caly ezas w^aszq pyche 1 sptawiae, ze - mniej wyrozumiali dla

wszystkiego, co przeciwne bedzie waszej woli -' bedziecte odchodzic od
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swoich religijnych cwiezen- Pragn^, zebyscie trzymali si$ scisle tej prostej

reguly; nie poszukujcie niezego, co by was rozpraszafo, ale znoscie spokoj-

nie wszystko, cokolwiek Bog zesle bez waszego udzialu, czy bedzie to roz-

proszenie, czy tez przerwanie waszego skupienia. Wielkim ztudzeniem jest

poszukiwame Boga w oddali, w rzeczach bye moze ca!kiem niedosi^gtych, i

zapominanie o tym ;
.ze jest on obok nas w naszych eodziennych troskach

tak dJngo, jak dingo znosimy pokornie i dzielnie wszystko, co rodzi si^ z

rozlicznych niedoskonalosci naszych bliznich i nas samych.
Fenelon

K

Wez pod nwage, ze zycie twoje jest nienstannym niszczeniem-; i za kazdym

razem
(
gdy bije zega^

h
wznies swoj umysl ku Bogu mowiac: t

,Boze, wielbie

twoj wieczny byt; jestem szczfsliwy, ze moj byt niazczeje w kazdej chwili,

tak ze w kazdej chwiJi moze oddawac hold twojej wiecznosci".

J. J. Olier

Gdy spacerujesz samotnie, bj^dz tez przy jakiejs innej okazji, spojrz na

og61n£| woic Boga, ktorq pragnie On wszystkich dzie? swoj^go miiosierdzia i

sprawiedliwosei w niebie, na zierni i pod ziemia, uznaj jq r
pochwal, a nastep-

nie pokochaj te najwyzszq wole t w petni swietq, w pelni stuszna,, w pe*ni

pi^kn^. Spojrz nastepnie na speejalna, wol^ Boga, ktcka, kocha On tycb
;
kto-

rzy nalezq do Niego i dziaJa w nich na rozne sposoby przez pocieszenie i

ntrapienie. I tu powir>i^nes zastanowlc si^ nieco, rozwazaja^c roznorodnosc

pocieszen a szczegoboe roznorodnosc ytrapien, jafcie cierpi cztowiek dobry;

a nastepnie z wielk^ pokora, uznaj t^ wol(^ w catoscupochwal ja, i pokochaj

.

Rozwaz dzialanie tej woli w sobie samym, rozwaz caJe dobro i caie ?Ao, ^akie

Cj sie przydarza, jakie moze ca si^ przydarzyc, wyjqwszy grzech; a nastepnie

uznaj to wszystko, pochwal a pokochaj, zapewniaj^c, ze zawsze bedziesz

mi!ow^at
t
szanowal i wielbit t^ najwyzsza, wolf, oraz podporzadkowujac bo-

zej
przyjemnosci i oddaj^c Bogu wszystkich, ktorzy sa, z tohq, a wsrod ktd-

rych jestem ia. Na koniec zaufaj catkowicie tej woli, zaufaj, ze chce ona

uczynic wszystko, co najlepsze dla nas i dla naszego szczescia, Dodam, ze

gdy wykonasz juz to cwiczenie w ten sposob dwa hib trzy razy, wU?dy

mozesz je skrocic. zmienic i przerobic tak, jak to uznasz za stuszne, ponie-

waz powinno ono bye czesto wtiaczane do twojego serea, tak jak wdech,

6w- Franciszek Salezy

Gdy sie spoczywa w swietle, wtedy nie rna zadnej okazji zbla,dzic, poniewaz

w iwiotle wszystko jest odkryte. Gdy idziesz na zewnatrz niego, jest ono

obecne przy tobie na twym ?onie i nie musisz mowtc „Oto tu
,f lub „Oto tarn";

a gdy lezysz w swoim tozku, jest obecne, aby cie uczyc i osadzac twoj wed-

ruj ^cy umysl, ktory biadzi wkoto, oraz twoje wznioste mysli i wyobrazenia, i

ujarzmic je. Bowiem poda^zajac za swoimi myslami, zgubilbys sie szybko.

Gdy bedziesz spoczywa! w swietle, odkryje ono przed toba, ciaJo grzechu,

twoje zepsucie i upadly stan, w jakim sie znajdojesz.W tym wlasnie swietle,

ktore pokazuje ci to wszystko, stoj; nie idz ani w prawo, arii w iewo.

George Frox

Cytowany ponizej fragment poehodzi z dokonanego przez Waitao 1

Goddarda przekladu chinskiego tekstu Przebudzenie wiary Aswagoszy*

Dzieto to napisane zostato pierwotnie w sanskrycie w pierwszym stule-

ciu naszej ery, ale jego oryginalny tekst zaginetl Aswagosza poswi^ea

rozdzial swojego traktatu temu, co w buddyjskiej termiuologii okresla

. 243

iHHimittiiiiitiimimmiminmininmTniiKmsirmiiiiiMiiiiUi.'. 'LiHtMlimilllimilltilv.! ',' h '

;"':!'
" :-\:i' ' ":: ".: ^ M 1 1 tf i M 1 f f Mil if f 5 11 f T f V 1 1 f

* * 1H f ^ *'

^

[ninnimiHinrnisnnninmiTi



sie jako „dogodne srodki, ktore majq doprowadzic do osiqgniecia jedno-

cz^eego poznania Takosci'\ Na liscie tych niezbednych srodkow znajduje

sie mitosierdzie i wspotczueie w stosunku do wszystkich odczuwajqeych
istot, zarowno ludzkieh, jak i stoja^eych ponizej cztowieka, samounices-

twienie lub umartwienie si$, osobiste oddanie wcieleniom Absolutnej

Natury Buddy oraz duehowe cwiczenia, rnajaee na eelu uwolnienie umy-
siu od jego doprowadzaj^cego do szalenstwa pragnienia odrebnosci i nie-

zaleznego istnienia w postaci Ja" i uezynienie go w ten sposob zdolnym
do urzeczywistniema identycznosci jego wtasnej istoty z imiwersaln^

Istot^ Umyslu. Przytocze opis jedynie dwoeh ostatnich sposrod tych Jfdo-

godnych srodkow": opis Drogi Spokoju i Drogi Mqdrosei.
Droga Spokoju. Ce! tej dyscypliny jest dwojaki. Po pierwsze, ma ona dopro-

wadzie do bezrucbrj wszystkie przeszkadzajace mysli [a kazda rozrozniaj^-

cfi mysi stanowi przeszkode), uspokoic wszystkie absorbujace nast.roje i

emocje, lak a by umozlrwic koncentracje umystu w celu medytacji i zrozu-

mienia. Po drugie, gdy umysl jest uspokojony dzieki zatrzymanin wszelkie-

go dyskursywnego myslenia, ma ona wprowadzae do praktykowania „ref-

leksji" lub medytacji nie polegajacych na rozroznianiu i analizie/lecz bar-

dziej .intolektualnyeh [por. scholastyezne odroznienie rozumu j intelektu],

podczas ktdrych zrozumiany zostaje sens i znaczenia wJasnyeh mysli oraz

doswiadczen Dzieki tej dwojaki ej praktyce „zatrzyrnywania i rozumienia"

rozbudzona juz wczesniej wiara praktykujaeego rozwinie sie, a dwa aspek-

ty praktyki miopia sie ze soba, wzajemnie - umysl stanie sie doskonale spo-

kojny, lecz iiajsiiniejszy w rozumieniu. W przeszlosci praktykujaey ufat

natnratnie wtasnej zdolnosci rozrozniania jmysleniu analitycznemu], ale

obecnie zostalo to wykorzenione i zostat temu poloz.ony kres.

Ci, ktorzy praktykuja Mzatrzymanie", powinni wycoFac sie w spokojne

miejsee i tarn, siedzac w pozyeji wyprostowane.], szczerze starac sie uspo-

koic i skoncentrowac umyst. Jakkolwiek poczatkowo mozna myslec o wtas-

: nym oddechu, to me jest madrze kontynuowae te praktyke przez dlugi czas

i albo pozwolic, aby umysl opieral sie na poszczegolnych zjawiskach, spo-

strzezehiach lub pojeciaeh zrodzonych ze zmystow- takich, jak na przyklad

pierwotne elementy: ziemia. woda, ogieri i eter [przedmioty, na ktarych mie*

H zwyczaj koncentrowae sie adepei hinajany podczas jednego ze stadiow

duchowegd treningu] - hib pozwalac, aby umysl opiera! sie na jakichkol-

wiek postrzezeniach, wyszczegolnieniach, rozvoznieniiich. nastrojacb lub

emncjach
t
pochodzqeyeh od timystu. Wszystkie rodzaje ideacji powinny bye

odrzucone tak szybko, jak szybko sie rodzq; trzeba sie uwolnic nawet od

pojec kontroli i odrzucenia, Umyst powinien star, sie podobny do zwierda-

dla
t
ktore odbija rzeczy, ale icb nie sqdzi ani nie zatrzymuje Wyobrazenia

same w sohie nie maja^ substancji; pozwo! im powstawac i odebodztc, nie

zauwazajac ich. Wyobrazenia powstaja^ce ze zmystow i z nizszegn umyslu
f

jesli nie zostana} uchwyeone przez uwage, to nie przyjma t'ormy same z m&-

bie, Jesli ?ostana zignorowane, wtedy nie bedzie pojawiania sie i znikania,

Ta sama prawda dotyczy warunkow zewnetrznycb wobec umystu: nie nale-

zy dopuscic. do tego, by poehlonely uwage i w ten sposob przeszkodzily w
praktyce. Umysl nie rnoze bye absohitnie prozny, i gdy mysli powstajaee ze

zmyslow i z nizszego umystu zostana, odrzucone i zignorowane, trzeba wy-

pelnic ich miejsce wlasciwa praca, umystu. Po^vstaje tu pytanie: co to jest
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wtasciwa praca umyshi? Odpowiedz jest iiastepujqca: wtasciwa praca ramy-

stu to rozumienie samego umystu; jego czysteji niezroznicowanej lstoty
;^

Gdy umyst jest skupiony na swojej czystej Istocie, wtedy nie moze juz bye \

dluzej pojecia T
ja", nawet poj^cia Ja" rozumieja.cego, ani poj^cia rozurme^

nia jako zjawiska. (...)

: Droga Madrosci. Celem tej dyscypHny jest wyrobienie wczfowieku nawy-

ku stpsowania wglqdii, ktorego doswiadczyt on w rezultacie uprawiama

wczesniej szycb dyscyplin. Gdy sie wstaje, stoi t
idzie, robi eos, zatrzymuje, ,

nalezy stale koncentrowae umvsl na akcie ezynienia tego, co sie robi, a me

na wlasnej relacji do tego aktu, na jego charakterze czy wartosci. Nalejy

myslec 'oto chodzenie, oto zatrzymywanie sie, oto rozumienie', a me 'Ja ide,

ja robie to, to jest dobre, to jest nieprzyjemrie, zdobywam zasluge, to ja

spostrzegam, jakie to jest cudowne\ Stad biora, si^ btadza.ee mysli, uczueia^

uniesienia, porazki lub nieszczescia, Zamiast tego nalezy po prostu prakty-V -

kowac koncentracje umyslu na samym akcie, rozumiejae, ze jest on dogo- \

dnym srodkiem do osiagniecia spokoju umyshi, zrozurnienia, wgl^du 1
Mt*d-

rosci Nalezy uprawiac te praktyke z wiara,, checiq i radosci^. Po dtugotrwa^

\e\ praktyce niewola dawnych przyzwyczajen osiabnie i zniknie, a na jej

miejscu pojawia, sie ufnosc, zadowolenie, swiadomosc i spokoj.

Do speinienia jakiego zadania przeznaczona jest Droga M^drosci? Istme-

ia trzy grupy warunkow przeszkadzaja^yeh w czynieniu postepow na sciez-

ce prowadz^cej ku Oswieceniu. Po pierwsze, sa pokusy rodzace si$ ze zmy-

"

slow ze stanow zewnetrznycb t z rozrozmajqeego umyshi, Po dfUgie, saj

wewnetrzne stany urnysm, jego mysli, pragnienia i nastroje. Do wyebmuio-

wania tego wszystkiego przeznaczone byly opisywane wczesmej praktyki

etyczne i umartwienia. Do trzeciej grupy nalezy instynktowne i podstawo-

we a z tej racji najbardziej zdradzieckie i uporczywe, popedy jednostki »

woia zycia i uzywania, wola pielfgnowania WiasneJ osobowosci, wola roz-

mnazania sie -dajace poczatek ehciwosci i lubieznosci, strachowi i zlosn,

namiernosoi, pysze i egoizrnowi. Praktyka Madrosci Paramity ma na eekt

kontrole i eliminacje tycb podstawowych i instyinktownyeh przeszkod Po- * ;

przez nia umysl stopniowo staje si^ coraz jasniejszy, coraz bardziej awiatly * -

:

, ...

i spokoiny Wgl^d staje sie bardziej przenikliwy, wiara pogiebia ste i posze- / .

rza az zlewa sie w jedno z niepojmowalnym samadAfCzystej- Istoty Ump
*

sin ' Praktykuja.c nadai Droge Madrosci, w coraz mniejszym stopniu ufega

sie myslom o pokrzepiemu i poeieszeniu; wiara staje sie coraz pewniejsza,

coraz bardziej przenikliwa, dobroczynna i radosna, a straeh przed upad-,

kiem znika. Nie mysi jednak, ze spemienie mozna osiagna^c iatwo badz

szybko Moga^ bye do tego niezbedne liczne powtorne narodziny, bye moze

bedzie musiaio uptynac wiele eotidw. Dopoki trwac beda, watpienia, mewia^ y :

.;

-^

ra czy slabose wiary. zte postepowanie, przeszkody karmiczne, pycha, lems-

two i umyslowy niepokoj. dopoki istniec bedzie choeby ich cien, dopoty me

bedzie mozna osiagnac samadhi buddow, Ale ten, kto osia^gnq! blask na^

wVzszego samadhi Urn jednoczaeego Poznama, bedzie w stanie rozumiee
:

wraz ze wszvstkimi buddarai doskonala jednose wszystkieh odezuwajaeyen.
,^j

istot i dharma-kaji Stanu Buddy, W czystej dhafttia-kaji nie ma dualumxu, \

nie ma nawet cienia rozroznienla. Wszystkie odczuwaj^ce istoty, ktore byly /
zdolne to zmzumiec, sa juz w nirwanie. Czysta tstota Umyshi jest na^wyz-

szym samadhi. jest Aniiitam-samjak-saihbodhi, jest Pradznia^ Paramity

jest Najwyzsza Doskona!a M^droscia. Aswagosza ' :
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XXVI.
WYTRWALOSC I REGULARNOSC

Kto przerywa tnk swoich cwiczen duchowych i modlitwy, podobny jest do
lego, kto pozwala, zeby ptak ucieH z jego reki; trudno mu beclzie ztapac go
znowu,

&w. Jan od Krzyza

Si vohimus non redire. currendum est (Jesli nie chcemy cie cofac, musimy
biec.)

PeJagiusz

Jesli zdarzy ci sie powiedziec: „To wystarezy, osia^gnalem doskonalosc",
wszystko bedzie straeone. Bowiem rol^ doskonalosci jest uswiadamianie
niedoskonalosei.

Sw. Angustyn

Podobne powiedzenie maj^ buddysci, ktorzy mowi^, ze jesliarhat mys-
li, ze jest arhatem, dowodzi to tego, ze nie jest arhatem.

Powiadam wain, ze nikt nie moze doswiadczyc tych narodzin [uswiadamia-
nego w glebi duszy Boga| bez wielkiego wysifku. Nikt nie moze osi^gnqc
tych narodzin, jesli rsie oderwaf calkowicie swoich mysli od rzeczy,

Mistrz Eckhart

Nie znam zadnej pokuty, ktorej - gdyby ja. na mnie nalozono - nie spelnia-

tabyrn czesto i z ochota^, zamiast przygotowywania sie do modlitwy przez
wewnetrzne skupienie. Zpewnoscia przemoc, z jaka Szatan atakowal mnie,
by!a tak nieodparta lub tez moie zte przyzwyczajenia hyly tak silne, ze nie

zaczynatarn sie modiic, a smutek, jaki odczuwaiam, wchodz^c do mojej kap*

hey, by! tak wielki, ze potrzebowalam cafej mojej odwagi, aby sie przemoc.
Mom sie o mnie, ze moja odwaga jest niemata, i wiadomo, ze Bog da! mi
odwage ponad kobieoq miare, ale zrobHam z niej zty uzytek. W kohcu Pan
Nasz przyszedl mi z pomoca^ i gdy skierowalam owq przemoc przeciwko
sobie, znalazlam pokoj i radosc wieksze od tych, ktorycb doswiadczaiam
czasern, gdy pragneiam sie modiic.

Sw, Teresa

Nasz drogi ojciec |sw. Franciszek Salezy] powiedziaf do jednego ze swych
duchowych dzieci: JBadz cierpliwy w stosunku do kazdego, ale przede
wszystkim w stosunku do samego siebie. Chodzi mi o to, zebys nie upadal
na duchu z powodu swoich niedoskonaio^cl, aie zebys zawsze powstawat ze

swieza odwaga. Ciesze sie, ze codziennie rozpoczynasz od nowa - nie ma
lepszego srodka osiqgmeeia zyeia duchowego niz nieustanne rozpoczyna-

nie na nowo i powstrzymywartte sie od mysli, ze uezyniHsmy wystarozajaco
wiete. Jak mozemy bye cierpliwi w znoszeniu bledow naszego blizn lego,

jesli nie bedziemy cierpliwie znosie naszych wlasnych? Ten, kto jest rozd-

h;--;

razniony wiasnymi stahosciami, nie poprawi ich; wszelka korzystna popra-

wa pochodzt z umyslu, ktory jest cichy i spokojny".
Jean Pierre Camus

Jest bardzo niewieFe dusz, ktore oddawalyby si^ wewnetrznej modlitwte i

ktorym nie zdarzatoby tie w tym czy innym momencie odkryc, ze brak im

caikowicie checi do niej, poniewaz w ich umysle panujej wielkie ciemnosci a

w uczuciach wielka nieczulosc. Tak wi^c, jesli niedoskonaie dusze nie zosta-

n§ odpowiednio pouczone i przygotowane, to w przypadku, gdy tego rodzaju

sprzecznosci niskiej natury beda, ciqgnety sie dtugo, ich modlitwie zagrozi

zmecheeenie, a bye moze zostanie ona nawet uniemozHwkma, jako ze beda

one sklonne myslec, ze ich skupienie niczemu nie shizy, bowiem b^dzie sie

im wydawac, ze wszystko, co'bedq mogty pomyslec o Bogu lub uczynic z

mysla, o nim, bedzie zwykiq stratq czasu i nie bedzie miaio zadnej wartosci;

w rezultacie pomysla, ze bedzie dla nich wiekszym pozytkiem, jesli wyko-

rzystaja, swf6j czas w jakis inny sposob,

Tak
f
sq dusze prowadzone przez Wszechmogqcego Boga ta, wlasnie, a nie

inna, droga, droga. takiej wJasnie jalowej modlitwy, dusze nie znajdujace

odczuwalnego zadowolenia w zadnym skupieniu mysli, lecz przeciwnie.

jedynie nieustanny bol ? rozdarcie. A przeciez, mimo wszystko, dzieki ukry-

tej lasce i gteboko w duchu odcisnietej odwadze, nie ustaja, lecz smiato

przetamuja. wszystkie trudnosci i dalej prowadzq, jak mog^ najlepiej, swoje

wewnetrzne cwkzensa, przyczyniaja,e sie w ton. sposob do wielkiego post^-

pu ducha.
Augustine Baker
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XXVII.
KONTEMPLACJA, DZIALANIE I PRZYDATNOSC

SFOLECZNA
We wszystkich historycznych sformulowaniach filozofii wieczj

.
przyjmuje sie na zasadzie aksjoraatu, ze celem tudzkiego zyeia jest kon-
templacja lub bezposrednia i intuicyjna swiadomosc Boga, ze dzialanie
jest srodkiem dp tego ceiu, ze spofeczenstwo jest dobre o tyle, o ile umoz-
liwia swoim ozlonkom uprawianie kontemplacji; przyjmuje sie takze, ze
istnienie nieJicznej ehoeby grupy ludzi uprawiajaeyeh kontemplacja jest
niezb^dne dla pomyslnosci kazdego spoteczenstwa. Wedlug popularnej
filozofii naszej epoki rozumie sie samo przez sie, ze celem ludzkiego
zycia jest dzialanie, ze kontemplacja (przede wszystkim w swoich niz-

szyeh formach zwiazanych z mysleniem dyskursywnym) jest srodkiem
prowadzaeym do tego celu, ze spofeczenstwo jest dobre o tyle, o ile dzia-
lania jego czlonkow wioda, do teehnologieznego i organizacyjnego poste-
pu (ktory, jak sie sadzi, jest przyczynowo zwia,zany z postepem etycznym
i kulturowym) oraz ze zajmujqca sie kontemplacja mniejszose jest cal-

kowicie niepotrzebna, a bye moze nawet szkodliwa dla toleruja^cegb jq
spofeczehstwa, Nie'ma potrzeby rozwodzic sie dalej had nowoczesnym
.Weltanschauung; jest on wykladany explicite lub implicite na kazdej
zajetej przez reklame stronie kazdej gazety i kazdego czasopisma. Poniz-
sze fragrnenty zostaly wybrane dla zobrazowania starszych, bardziej
prawdziwych i mniej znanych tez filozofii wieczystej.

Praca sluzy oczyszczeniu umyslu, a nie postrzeganiu Rzeczywistosci. Praw-
de urzeczywistnia sie poprzez rozroznianie, a bynajrnniej nie przez dziesiec
milionow ezynow,

Siankara
Otoz ostateaznym celem kazdej rzeczy jest to, co zostato zarnierzone przez
pierwszego autora lub poruszyciela tej rzeczy: pierwszym autorem lub po~
ruszycielem wszechswiata jest intelekt Wynika stad, ze ostatecznym celern

.

wszechswiata musi bye tfobro intelektu; dobre™ tym jest prawda. Zatem
i prawda musi bye ostatecznym celem catego wszechswiata, a rozwazanie jej
mus! bye giownym zajeciem rnadrosci. Z tej racji boska Madrosc, przybra-
tia w cial'o, oznajmia, ze przybyta na swiat, aby dac poznac prawde. {„,)

Ponadto Arystoteies definiuje Pierwsz^ Filozofie jako poznanie prawdy,
; nie jaktejkolwiek prawdy, ale tej, ktora dotyczy pierwszej zasady bytu

wszystkich rzeczy; jest taka sama w prawdzie i w bycie.

&W, Tomasz z Akwinu
Rzecz moze nalezec do zycia kontemplacyjnego na dwa sposoby: istotowo
lub jako predyspozyeja. (,..) Cnoty moraine naleza do zycia kontemplacyj-
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nego jako predyspozyeje. Bowiem w akcie kontemplacji, skJadajacym si$ .

na istote zycia kontemplacyjnego, przeszkadza6 moga, zar6wno gwaltow-
.

nose, nami^tnosci, jak i zaktocenia przychodza.ee z zewnatrz. Otoz cnoty
]

moraine hamuj^ gwaltownosc namietnosci i thimia zaklocenia wywo!ane

zajeciami zewnetrznymi, A zatem cnoty moraine nalezq do zycia kontemp-/

lacyjnego jako predyspozyeje.
Sw. Tomasz z Akwinu

Czyny te (czyny miiosierdzia], chocby byly sam^ tylko aktywnosciq;sa jed-
J

.

nak bardzo pomocne i od poczatku przysposabiaja, czlowieka do osia^grii^cia

w przyszlosci kontemplacji,
' Walter Hilton

W buddyzmie, podobnie jak w Wedaneie oraz we wszystkich, z wyjar

tkiem tych najnowszyeh, postaciach chrzescijanstwa, wtasciwe dzia^anie

jest srodkiem przygotowuj^cym umyst do kontemplacji. Pierwsze sie-

dem odgat^zieri Osmiorakiej Sciezki to czynne, etyczne przygotowanie

do jednocza^cego poznania ^akosci, Jedynie ci
f
ktdrzy konsekwentnie

praktykuj^ Cztery Szlachetne Dzia?ania zawieraja.ee w sobie wszystkie\

cnoty - a mianowicie, odptacante
1

miloscia, za nienawisc, pogodzenie si^ z ;

losem, ^swie.t^ obojetnosc" lub wyzbycie si^f pragnien, posluszenstwo
;

wobec dharmy lub Natury Rzeczy ™ otoz jedynie ci moga, rniec nadziej^?

na dokonanie wyzwalaja^ego od'krycia, ?&\§&m$ara_ i jiirwanasa tym

samym, ze zasada zyeia duszy i wszystkich mriych istot zawarta jest w
Inteiigibilnym Swietie plyn^oym z tona Buddy.

W naturalny sposob powstaje w tym momencie pytanie: Kto jest powo-

lany do tej najwyzszej formy modlitwy, jak^ jest kontemplacja? Odpo- ,

wiedz jest prosta i jednoznaczna, Wszyscy sa, powotani do kontemplacji,

poniewaz wszyscy powotani sq. do osi^gniecia wyzwolenia, ktore jest
,

niczym innym jak poznaniem jednoeza^cym poznaj^cego z tym, co jest

poznawane, a mianowicie z wieczna. Podstawa^ lub Bostwem. Orientalni

przedstawiciele filozofii wieczystej zaprzeczyliby prawdopodobnie temu s
';

ze wszys'cy powo3ani s^ tu i teraz. W tym konkretnym zyciu, powiedzie- '£

liby, moze w rzeczywistosci okazac si^ niemozliwe f
aby dana jednostka v

osia,gne!a eos wiecej niz wyzwoienie cz^sciowe i w konsekwencji mozli- v

wosc kontynuowania - po smierci - jednostkowego zycia w jakims rodza-
p

ju „nieba", gdzie mozliwe byloby bqdz dokonanie postepu ku calkowite- 1

mu wyzwoleniu, badz powrot do tych samych materialnych warutikow J
zycia, ktore, jak zgodnie stwierdzaja, wszyscy mistrzowie zycia duehowe- ]

go, wyja^tkowo sprzyjaja^ przejsciu przez kostniczny test prowadzacy do I

oswiecenia. W ortodoksyjnym chrzescijanstwie zaprzecza si?, jakoby

jednostkowa dusza mogla rniec wiecej niz jedno wcielenie lub mog!a k

uczynic jakis postep w posmiertnej egzystencji. Jesii idzie do piekta, to

juz tarn zostaje. Jesii idzie do czyscca, to odpokutowuje tarn jedynie zte*

uczynki z przesztosci, tak zeby stac sie zdolna, do przyjecia uszcze^Hwa^

ja^cej wizji Gdy natomiast dostaje sie do nieba, ma dostep do uszcz^sli-

wajqeego widzenia w takim wiasnie stopniu, do jakiego jest przygotowa-

na dzieki takiemu a nie innemu zachowaniu w czasie swojego krotkiego
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zycia, i nigdy nie zobaczy wieeej, Z postulatow tych, gdy sie z nimi zgo~

dzic, wynika. ze jesli wszyscy powolani sa do kontempiacji, to powoiani

sa z tego konkretnego miejsca w hierarchii bytu, do ktorego przypisaiy

ich natura, wychowanie, wolna wola i laska. Mowiqc siowami wybitnego
wspoiczesnego teologa, o. Garrigovi-Lagrange'a, „wszystkie dusze otrzy-

muja z daleka powszechne wezwanie do zycia mistycznego; i gdyby
wszystkie z oddaniem. tak jak powinny, unikafy grzechu me tylko smier-

te!nego T ale rowniez powszedniego, gdyby byly wszystkie, kazda stosow-

nie do wlasnej kondycji, udegle wobec Ducha Swi^tego, i gdyby zyty

dostatecznie dingo, nadszediby dzien, w ktorym otrzmalyby boskie i sku-

teczne wezwanie do najwyzszej doskonalosei i do zycia mistycznego we
wiasciwym sensie tego sJowa". Poglad ten - ze zycie mtstycznej kontemp-
iacji jest wiasciwym i normalnym rozwinieciem .,zycia wewneirznego"
uwagi i oddania Bogu - uzasadniony jest wiec przez ponizsze mysli. Po
pierwsze, ze zasacja jednego i dragiego zycia jest ta sama. Po drugie, ze

zycie wewnetrzne znajduje swoje spelnienie jedynie w zyciu mistycznej

kontempiacji, Po trzecie, ze ich eel, zycie wieczne, jest ten sam; co wieeej,

jedynie zycie mistycznej kontempiacji przygotowuje do tego celu bezpo-

srednio i eaikowicie,

Niewielu jest tych, ktorzy prowadza, zycie kontemplacyjne, poniewaz nie-

wielu jest doskonale pokornych.

O nasladowaniu Chrystusa

Bog nie zaehowuje tak wznioslego powoJania (do mistycznej kontempiacji]

jedynie dla niektorych dusz. Przeciwnie, pragnie, zeby podjely je wszystkie.

Ale znajduje niewiele takich, ktore pozwalajg Mu czynic dla nieh rzeezy tak

wspaniale. Wiele jest, dusz, ktore, gdy Bog zsyia im proby, cofaja sie przed

prac^ i odmawiaja^ znoszenia posuehyj umartwienia sie, zamiast poddac sie

im z doskonalym spokojem, tak jak powinny.

§w« Jan od Krzyza

Stwietdzenie, ze wszyscy powoJani sfij do kontempiacji, wydaje sie

niezgodne z tym, co wiemy o wrodzonych roznicaeh temperamentu, oraz

I

z doktrynq glosznety. ie istniejq co najmniej trzy glowne drogi do wyzwo-
\ lenia - droga czynu, droga oddania i droga poznania. Ale niezgodnosc

jest bardziej pozotna niz rzeczywista. Jezeli droga oddania i czynu pro-

wadza do wyzwolenia, to dlatego, ze prowadzq do drogi poznania. Ca'iko-

wite wyzwolenie pojawia sie bowiem jedynie tarn, gdzie jest jednoczace

poznanie. Dusza, ktora nie schodzi z drog oddania i czynu na droge

poznania, nie jest ealkowicie wyzwolona i w najlepszym razie osiqga nie-

pelne zbawienie „raju". Przecbodzqe teraz do zagadruenia temperamen-

tu, odkrywamy, ze faktycznie niektore jednostki maja, naturaln^ skfon-

nose ktasc doktrynalny i praktyczny nacisk na jedno miejsce, inne nato-

miastna drugie. Ale mimo f
ze moga^ bye ludzie stworzeni do sluzby odda-

nia, urodzeni ludzie czynu i ludzie stworzeni do zycia kontemplacyjnego,

to przeciez prawda^ jest, ze nawet ludzie o temperamencie skrajnie odbie-

gajqeym od przecietnej sa^ w stanie korzystac z drog innych niz te, do ^
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,

ktorych maja naturalna sktonnosc. Przy niezb^dnym stopmu poshi-

szenstwa wobec przewodmctwa SwiatloSci cztowiek stworzony do kon-

tempiacji moze nauczye sie oczyszczac swoje serce pracq 1 ukierunkowac

^uTysfprzez zesrodkowana w jednym punkcie adoracje; cztowiek stwo-

rzony do siuzby oddania oraz czlowiek czynu moga^ nauczye sie milczec 1

poznawac ze Ja jestem Bogiem^ Nikt nie must by* ofiara, swoicbs»
aolnvch talentow, Nieliczne ba^dz mnogie, tego czy innego rodza3u t

sa, one

nam dane po to, zeby uzyc ich dla zdobycia jednego rtelkiegc
.

eelu. Oo

nas^naiezy wyb6r, czy uzyjemy ich dobrze czy zle -w sposob tatw^szy 1 ,.
;

gorszy, czy w ten trudniejszy i lepszy. '

-

Ci ktorzy bardziei nadaja sie do zycia akty%vnego, moga, przygotowywac sif

do kontempiacji w praktyce zycia aktywnego, natomiast ei, ktorzy bardziej

LaT^Sdo zycia kontemplacyjnego. mog^ podj^c prace zycia aktywnego,

tak zeby uzdolnic sie jeszcze bardziej do kontemplacp.^^ ,^^
Kto lest silny w wierze i slaby w rozumieniu, ten zaufa na ogoi ludziom

mkczemnym i uwierzy w niewiasciwy przedmiot Kto jest silny w rozumie-

mu a staby w wierze. ten sklania sie ku nieuczciwosci 1 tmdno jest go

"
wvleczyc tak jak tmdno jest wyleczyc chorobe wywolana przez medycyne.

We wtasciwv przedihiot wierzy ten, u kogo jedno i drugie sa, rowne
;

Kto ma silna koncentracje; lecz staba. energie, ten ulega lenistwu, jako ze

koncentracia i leniatwo majsj wspolna nature Kto ma silna, energie, a staba

koncentracie, ten ule^ rozproszentu, jako ze energia i rozproszeme mm
wspoina nature. Tak wiec, powinny one bye zrownane ze sobq, jako ze row

nose miedzv nimi daje kontemplacje i ekstaz^. (...)
^

' Uwaaa powinna bye silna wszedzie, bowiem uwaga chrom umysl od roz-

proszenia, w ktore mogtby popasc, jako ze wiara, energia i rozummmemm
wspolna nature z rozproszeniem; ehroni go takze przed lemstwem w ktore

mogtby popasc, jako ze koncentracja i lenistwo maja^ WSP°^Jjgjosza

W tvm miejscu warto zanwazyc na marginesie, ze Bog nie jest w zad-

nym wypadku jedynym mozliwym przedmioterokontemplacji. Byh, fij

SauSiie uprawiajacy kontemplacje filozofiezna, estetycza, 1 nau^

i?&Sntra5a n, punkcie, ktory nie jest punktemP^^^ )

stac sie niebezpieczna, formq batwochwalstwa.W Uscie do Hookera Dar

wTn napS ze „dac sie pochion^c jakixnkolwiek tematem tak jak ^ ;

restem poch oniety swoim, jest dla kazdego cztowieka piekielnym ztem.

Jest to Jtem Poniewaz takie skupienie na jednym punkc.e moze spowo-

dowa'c catkowity niemal zanik wszystkich, z wyjatkiem jednego a-spe-

S^SSl W pozniejszych latach Darwin zanotowa^ ze me ,es
t
w

stanie obudzic w sobie najmniejszego zainteresowama p«234, ^tuka lub. ,S Z-odowo^wswojej wybranej specjalnosd, dowtt-J b^w ||
peini dojrzaly. Duchowo, a czasem nawet etyczme, w stosunku do Bogaj, W(

bliznich mo^e bvc dojrzaly niewiele bardziej od plodu.

W yck^rzypadkaci gdzie kontemplacja jest skupiona na Bogu, row-
;

,

ft niel Stnie^e ni!?bezpieczenstwo, ze nie uzywane zdolnosci umyslu moga.

25 V ^?S
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PIP
ulee zanikowi. Eremici Tybetu i mnisi pustelnicy byli z pewnosci^ sku-

pieni na jednym punkcie, a!e byte to skupienie wyi^czenia i okrojema.
|

Bye moze, gdyby bardziej szczerze „ulegli wobec Ducha Swietego", dosz-

Hby do zrozumienia. ze skupienie wyl^czenia jest w najlepszym razie

przygotowaniem do skupienia w^czenia - odkrycia Boga zarowno w pet-

! ni kosmicznego bytu, jak i na wewn^trznych wyzynach indywidualnej

'* duszy. Jak taoistyczny medrzec, powrociliby ostatecznie do swiata na

grzbiecie swojej oswojonej i odrodzonej mdywidualnosci; powrociliby

„jedzac i pij^c" i zadaliby sie z „poborcami podatkow i grzesznikami" czy

t
ich buddyjskimi odpowiednikaini, f

,opojami i rzezmkami". Dla osoby w
\ pemi oswieconej i calkowieie wyzwoionej samsara i nirwana, czas i

'

wjecznosc, to, eo zjawiskowe, i to, co realne, sq w istocie czyms jednym.

Gate zycie takiej osoby jest czujne* i skupionq na jednym punkcie kon-

templac^ Bostwa, w rzeczach, formach zycia, umysiach i zdarzeniach
,

swiata stawania sie, oraz poprzez nje. Nie ma tu okaleczenia duszy 1 me

ma zaniku zadnych z jej wladz oraz zdolnosei. Jest to raczej ogolne

wzmozenie 1 intensyfikacja swiadomosci, a jednoczesnie jej poszerzeme

i przeobrazenie. Zaden swiety nie skarzyl sie nigdy, aby to poeblomecie

Boeiem byto lr
piekielnym zlem".

, Na poczqtku hylo Slowo; oto slowo, ktorego stuchata Maria, i Slowo state si^

cialem; oto ciato, ktoremu stuzyla Maria.
Sw. Augustyn

Poniewaz Bog wdycha nos podczas kontemplacji, musimy do Ntego nalezec

calkowicie. Ale potem Duch bozy wydycha nas na zewn^trz, zebysmy prak-

tykowali mftosc i dobre uczynki.
Ruysbroeek

Dzialatiie - stwierdza Akwinata - powinno bye czyms, co jest dodane

do zycia modlitwy, a nie od niego odjete, Jedna z racji tego zalecenia jest

czysto utylitarna: dzialanie „odjete od zycia modlitwy" jest dzialamem

pozbawionym swiatta ptynacego % Rzeczywistosci, pozbawionym inspira-

cji i przewodnictwa, a co za tym idzie, narazonym na nieskutecznoac a

nawet szkodliwosc. Zhuangzi mowi; „Dawni Medrcy najpierw otrzymy-

wali Tao dia siebie, a potem dla mnyeh*. Nie mozna wyjmowac zdzbta z

oka inne f*o cztowieka dopoty, dopoki beika w naszym wtasnym oku me

p 7wala nam widziec boskiego Sionca i dzialac w jego swietie. Sw. Jan od

Krzyza, mowi^c o tveh, ktorzy woiq dzialac natyebmiast, mz zdobywac

przez kontemplacfe zdolnosc do dzialania dobrego, zapytuje: .Co osia^ga-

j^?", I odpowiada: „Poeo was que nada, y a veces nada, y aim a veces

dano" (Niewiele wiecej niz nic
t
czasem nie w ogole, a czasem nawet szko-

de) Wplywy muszq rownowazye wydatki. Koniecznosc ta obowi^zuje me

tylko na poziomie ekonomicznym, ale rowniez fizjologicznym, mtelek-

tualnym morainym i duchowym. Nie mozemy wytworzyc fizycznej ener-

gii jesli nie napemimy naszego ciaJa paliwem w postaci pozywiema. Nie

mozemy miec nadziei na wypowiedzenie czegos, co bedzie warte powie-

dzenia, jesli nie przeczytamy i nie przetrawimy w sobte tego, co powie-

252
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^„m ,r ,i7ialac slusznie i skutecznie, jesli nie

dzieh lepsi od nas. Nie mozemy^c^m Rzeczy

Musimy wchtonac dobra^f^f^f^X gdy poswieci sie chocby\
ne. Ale dobra wieczne mozna m^^™ 2̂fS„ie na nie. Znaczy /

niewielka cz?sc swojegc
.

«uu ^SrtSSSi wydatki etyczne.

to, ze zycie w ktorym duchow wplywy
J si,\ odpoczynkiem, a

musi bye takim zyciem 8?zw totijme przep
J m sflnc.

mowa z czujnym, choc jednoczesn f
biernym^m

-

tfls carite.

turn quaerit caritas venteto;ne.goJW^SK koniecznosc milos-

tif (Mitose Prawdy poszukuje swi|tego«*W«
maSzynami

posuwisto-zwrotnymi, w ktotych po fjn?
ipdnyra uderzeniem a dm-

Lnie. Nawet czuwajace^c
,

e^f^^^mnatoby w przybli-

gim. W ozywionej Przyrodzie me ma mc co Pr?gP ^ jest ,lieus.

tannieobraca qcesi? koto (niew^Jwie ten w
n0woczes-

zmeczenie i apatie ogarm^ce^r^g^S
, umyslowych Po-

nych fabrykach do przystosowama swoicb
' ^"g1

^^ci). ,.To.

.ruszehdokolistychruchowomechan^znie^dnosmjn jp
j _ m6wi

S przyjmnie sie w ^^^obrVchSE^J-TkS.gatey^.kl
Mistrz Eckhart. Humamsta p dobry.h inten^ac

a

^ wobec
chrzescijanin,^^*?£^ZZS ^slenie chocby o

drugiego przykazama, me P"^J;^ i ;' hrmsercfim,dusza.iumysteTTi.sa.

tym, jak najlepiej ^.*^2SJS£ zrealLwania przedsiewziecie

ludzmi zaangazowanytm w memoziiwe oo.

a

elnianeg0 ,

nieustannego nalevvania ^^Xha^modli^e3ES cialo kocha duszf. I

stopnia milosci Boga. gw Vincent de Paul

ktorych spotykaj^, Filon

j

Podobne pogl,dy wypowiada'^^^lS&SSSS£.
tylko jako ostateczne zrodlo poznama duszy or»^ d adkiem:

^ rowniez jako sol chronica !j^^3j3SalEtouS»*«yeh
„W epoce filozofow, tak jak w^f?^JJ^S poniewaz oni s^ jego

ptomiennych mistykow. Bog me odebral *h«jjj^ %m sie Jdolni

podporami". To wlasnie on,, umierajac^J»Jg instr«mentami

do nieustannej inspiracji I w ^» sg-ob^W^W^ ^^^
przesylajacymi boska laske tym, ktpr^

na tagodne dotkniecia Ducha.
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